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Co robiæ w przypadku utraty dokumentów?

Gdzie zastrzegaæ?

Jakie dokumenty nale¿y zastrzegaæ?

Dlaczego nale¿y zastrzec utracone dokumenty?

Jak dzia³a System DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE?

1. Powiadomiæ Policjê (gdy utrata nast¹pi³a poprzez kradzie¿).
2. Natychmiast zastrzec je w Systemie DZ.
3. Wyrobiæ nowy dokument.

1. W ka¿dej placówce swojego Banku (w Systemie DZ uczestnicz¹ 
prawie wszystkie Banki w Polsce).

2. Je¿eli ktoœ nie ma rachunku bankowego, powinien zastrzec doku-
menty w Banku przyjmuj¹cym zastrze¿enia od wszystkich osób 
(lista na stronie internetowej www.dokumentyzastrzezone.pl).

Najwa¿niejsze s¹: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta 
pobytu, ksi¹¿eczka wojskowa i marynarska,  dowód rejestracyjny 
oraz karta p³atnicza.

Dziennie dokonuje siê milionów operacji, m.in. wp³aty i wyp³aty 
pieniêdzy z kont bankowych, przelewy, zak³adanie rachunków, 
umowy o kredyt, po¿yczkê czy wynajem. Wtedy potwierdzana jest 
to¿samoœæ Klienta. Dziennie notuje siê nawet kilkadziesi¹t prób 
pos³u¿enia siê cudzym lub podrobionym dokumentem, m.in. do:
 * wy³udzenia po¿yczki,
 * wynajêcia mieszkania lub pokoju hotelowego w celu kradzie¿y 

wyposa¿enia czy unikania op³at,
 * kradzie¿y wypo¿yczonego samochodu lub innych przedmiotów,
 * zak³adania fikcyjnych firm, aby wy³udziæ kredyt, zwrot podatków.

Zastrze¿enia przyjmowane s¹ w tysi¹cach placówek bankowych. In-
formacja pojawia siê w Systemie w czasie niemal rzeczywistym 
umo¿liwiaj¹c wyeliminowanie dokumentu z obrotu. Informacje s¹ 
przekazywane wszystkim Uczestnikom Systemu. Korzystaj¹ z niego 
np. banki, operatorzy telefonii komórkowych, Poczta Polska. Doku-
menty mog¹ sprawdzaæ m.in.: notariusze, hotele, wypo¿yczalnie, 
agenci rozliczeniowi, poœrednicy finansowi, agencje poœrednictwa 
sprzeda¿y i wynajmu mieszkañ i innych nieruchomoœci.
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