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Partnerzy
Kampanii Informacyjnej Systemu DZ:

Wyślij złodzieja na urlop!
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Partnerzy Akcji
„Wyślij złodzieja na urlop”:

Kieszonkowcy
kradną nie tylko dla gotówki!

Nie pozwól im wykorzystać
swojej tożsamości!

Jeżeli utraciłeś

nie ryzykuj!
Natychmiast

Nawet jeżeli
nie masz
swojego

konta.

dokumenty

zastrzeż je
w banku!
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Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONEKampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE
Sektor bankowy powszechnie korzysta z Systemu DZ. Poniżej przedstawiamy tylko

wybrane banki, które uczestniczą w dodatkowej, społecznej Kampanii Informacyjnej.
Sektor bankowy powszechnie korzysta z Systemu DZ. Poniżej przedstawiamy tylko

wybrane banki, które uczestniczą w dodatkowej, społecznej Kampanii Informacyjnej.

Banki przyjmujące zastrzeżenia od wszystkich osób:

Banki Spółdzielcze i Bank BPS

Banki przyjmujące zastrzeżenia od swoich Klientów: 

Policjanci Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego
Komendy Stołecznej Policji OSTRZEGAJĄ:
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Stosując się do tych rad Twój wakacyjny uśmiech nie zginie z twarzy.

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE:

ü

ü

Co robić w przypadku utraty dokumentów?

ü

ü

ü

nie eksponuj rzeczy wartościowych np. pieniędzy, dokumentów, telefonów,

uważaj na obcych, nie obdarzaj ich nadmiernym zaufaniem,

nie noś karty bankomatowej razem z zanotowanym numerem PIN,

nie zostawiaj wartościowych rzeczy w samochodzie,

torebkę, saszetkę zawsze noś zamkniętą,

podczas podróży pilnuj swojego bagażu,

będąc np. na plaży nie zostawiaj kosztowności bez opieki,

klucze do mieszkania noś w innym miejscu niż dokumenty.

To ogólnopolski system zastrzegania skradzionych i zagubionych 
dokumentów tożsamości, chroniący przed wyłudzeniami z ich użyciem.

Informacje z jednego banku, poprzez System DZ, są błyskawicznie prze-
kazywane do każdego banku i innych instytucji korzystających z Systemu!

Natychmiast zastrzec je w Systemie
DOKUMENTY ZASTRZEŻONE (w swoim
banku lub dowolnym innym, który przyjmuje
zastrzeżenia od wszystkich osób – pełna
lista na: www.dokumentyzastrzezone.pl).

Powiadomić Policję (w sytuacji, gdy utrata
nastąpiła w wyniku kradzieży lub innego
przestępstwa).

Zawiadomić najbliższy organ gminy lub
placówkę konsularną i wyrobić nowy
dokument.


