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CHROŃ SWOJĄ TOŻSAMOŚĆ – UTRATA DOKUMENTÓW I CO
DALEJ?
Trwający sezon wakacyjny zachęca do spędzania aktywnie czasu w miejscach atrakcyjnych
turystycznie. Wyjazd w góry, nad morze, czy podróż za granicę to doskonały sposób na
regenerację sił. Jednak w tym czasie nie wszyscy korzystają z uroków pięknej pogody i
odpoczynku. Czas urlopów i wycieczek to prawdziwe żniwo dla złodziei. Nasze roztargnienie to
dla nich szansa na niemały zarobek.
Przygotowując się do wakacyjnego wyjazdu staramy się, by nic nie umknęło naszej uwadze. Jednak w tym całym
zamieszaniu zdarza nam się zapomnieć o bardzo ważnej rzeczy - ochronie naszych danych osobowych.
Utrata dokumentów, czy to w wyniku kradzieży, czy zagubienia, to jeden z najpoważniejszych problemów, jakie mogą
przydarzyć się nam nie tylko podczas wakacji, a w rezultacie doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji
z wykorzystaniem naszych danych, naszej tożsamości.
Skradzione dokumenty mogą posużyć do:
próby wyłudzenia kredytów i pożyczek,
wynajmu mieszkań i pokoi hotelowych (chęć unikania opłat, kradzież wyposażenia, znalezienie miejsca na
prowadzenie działalności przestępczej),
kradzieży samochodów lub innych rzeczy z wypożyczalni,
zakładania ﬁkcyjnych ﬁrm – np. w celu wyłudzania kredytów i dokonywania przestępstw podatkowych.
Fizyczny brak dowodu to nie jedyny powód, żeby zgłosić jego utratę. Warto zadbać o to, aby ktoś kto wejdzie w
posiadanie naszych dokumentów nie wykorzystał ich z korzyścią dla siebie, a ze stratą dla tych, którzy je utracili.

CO ROBIĆ W PRZYPADKU UTRATY DOKUMENTÓW?
Kradzież lub zgubienie portfela wiąże się z utratą dokumentów i kart płatniczych. Najważniejsze, by nie zostały one
wykorzystane bez naszej wiedzy. Ratunkiem dla zasobów konta jest szybki telefon pod numer 828 828 828, a w
przypadku dowodu osobistego czy prawa jazdy – kontakt z bankiem.
1.UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU.
Jeżeli ktoś nie posiada rachunku, powinien to zrobić w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia od
wszystkich (listę banków można sprawdzić na stronie: www.DokumentyZastrzezone.pl).
Można także skorzystać z konta na stronie www.bik.pl (tylko pod warunkiem, że osoba zastrzegająca miała
tam już wcześniej założone konto z wykorzystaniem danych z utraconego dokumentu).
2.ZGŁOSIĆ SPRAWĘ W JEDNOSTCE POLICJI – tylko jeżeli dokumenty zostały utracone w wyniku przestępstwa.
3.ZAWIADOMIĆ GMINĘ LUB PLACÓWKĘ KONSULARNĄ, ABY WYROBIĆ NOWY DOKUMENT.

PAMIĘTAJ!
nie zostawiaj dokumentów bez opieki – np. w samochodzie, w hotelu, pensjonacie, namiocie czy chociażby na
plaży,
nie zostawiaj swojego bagażu na lotnisku pod cudzą opieką.
nie pozostawiaj dokumentów w zastaw (np. w wypożyczalniach),
noś plecak na dwóch ramionach, a torbę przewieszoną przez ramię zamiast na jednym ramieniu.
podczas zakupów na straganach nie trzymaj portfela w ręku.
unikaj zatłoczonych miejsc i dużych skupisk ludzi
ostrożność należy zachować w środkach komunikacji miejskiej
uważaj na kieszonkowców
zachowaj szczególna ostrożność – nie wyrażaj zgody na wykonywanie zdjęć czy kserokopii dokumentów w
miejscach niezaufanych, gdzie nie przykłada się najwyższych starań w celu zabezpieczenia takich danych
przygotuj w bezpiecznym miejscu kserokopie swoich dokumentów lub zapisz ich numery seryjne, aby ułatwić i
przyspieszyć ich zastrzeżenie, kiedy byłaby taka potrzeba; kserokopie należy przechowywać w innym miejscu niż
oryginalne dokumenty.
warto przeczytać http://dokumentyzastrzezone.pl/

