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Utraciłeś dokumenty?
Nie ryzykuj!
Zastrzeż je w banku!
Chroń najcenniejszy skarb
– swoją tożsamość!
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Ogólnopolska baza danych
zastrzeżonych dokumentów tożsamości.
Ochrona przed wyłudzeniami dokonywanymi
przy użyciu kradzionych i zagubionych
dokumentów tożsamości!

www.DokumentyZastrzezone.pl

Co robić po utracie dokumentów?
1. Natychmiast zastrzegamy je w Systemie DOKUMENTY
ZASTRZEŻONE.
2. Powiadamiamy Policję (jeżeli dokonano kradzieży).
3. W gminie lub placówce konsularnej wyrabiamy nowy dokument.

Gdzie zastrzegać?
1. W dowolnej placówce swojego banku.
2. Gdy ktoś nie ma rachunku bankowego, powinien iść do banku
przyjmującego zastrzeżenia nie tylko od swoich klientów
(aktualna lista znajduje się na stronie internetowej
www.DokumentyZastrzezone.pl).
Wystarczy zastrzec dokument w jednym oddziale, aby dane
automatycznie trafiły do każdego banku, firmy lub instytucji
korzystającej z Systemu Dokumenty Zastrzeżone.

Jakie dokumenty zastrzegać?
Najważniejsze są: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta
pobytu, książeczka wojskowa i żeglarska, dowód rejestracyjny i
karta płatnicza.

Dlaczego trzeba zastrzec dokumenty?
Nie ma znaczenia, czy dokument skradziono czy zgubiono.
Dziennie zdarza się kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub
podrobionym dokumentem:
* wyłudzenia kredytów i pożyczek,
* wynajem mieszkań i pokoi hotelowych (unikanie opłat,
kradzieże wyposażenia),
* kradzieże wypożyczonych samochodów i innych rzeczy,
* zakładanie fikcyjnych firm do wyłudzania kredytów i zwrotu
podatków.

Jak działa System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE?
Dane trafiają do wszystkich banków i innych uczestników
systemu, np.: telefonia komórkowa, notariusze, placówki poczty,
pośrednicy finansowi, agencje rozliczeniowe, firmy leasingowe,
firmy ochroniarskie, wypożyczalnie, hotele, agencje pośrednictwa
sprzedaży oraz wynajmu nieruchomości.

DODATKOWA OCHRONA PRZED WYŁUDZENIAMI
Jak ustrzec się przed wyłudzeniem kredytu na Twój
dokument tożsamości?
Skuteczną ochronę przed wyłudzeniem kredytu zapewnia Alert
Strażnik Kredytu - natychmiastowe powiadomienie w formie sms
oraz e-mail, które dostaniesz za każdym razem, gdy bank otrzyma
wniosek kredytowy z wykorzystaniem Twoich danych.
Jeśli otrzymasz taki alert, a obecnie:
* nie starasz się o żaden kredyt albo pożyczkę,
* nie poręczasz kredytu,
* nie kupujesz niczego na raty,
to być może ktoś próbuje wyłudzić kredyt na Twoje nazwisko!
Alert można zamówić na stronie www.bik.pl
Polski sektor bankowy powszechnie uczestniczy w Systemie DZ. Pokazane
poniżej banki przystąpiły do dodatkowej, społecznej kampanii informacyjnej
- stąd wynika ich szczególne wyróżnienie na tym materiale.
Banki zastrzegające dokumenty wszystkich osób:

Banki zastrzegające dokumenty swoich klientów:

Partnerzy Kampanii:

