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W DOMU
Wśród różnego rodzaju przestępców jest też grupa takich, których charakteryzuje szczególna przebiegłość i bezczelność
- są to oszuści i złodzieje mieszkaniowi. Działają oni przede wszystkim w ciągu dnia i do zrealizowania swojego czynu
potrzebują obecności domowników w ich mieszkaniu czy domu.
Ich działanie oparte jest na udawaniu kogoś kim nie są albo podawaniu fałszywego celu swojego przybycia. Podają się
więc za przedstawicieli różnego rodzaju instytucji, administracji osiedla, przedstawicieli ﬁrm handlowo-usługowych, a
niekeidy nawet i za krewnych czy osoby z nimi związane.

Wpuszczeni do mieszkania, po uśpieniu czujności oﬁary wyłudzają
od niej pieniądze albo w momencie nieuwagi dokonują kradzieży rzeczy będących w pobliżu - torebki z przedpokoju,
kurtki z portfelem czy kluczyków do samochodu.
Chcąc więc uniknąć ataku ze strony działających w ten sposób przestępców, konieczne jest zachowanie szczególnej
ostrożności i przestrzeganie poniższych zasad:

nawet będąc w mieszkaniu zawsze zamykaj drzwi wejściowe na zamki;
nie otwieraj drzwi bez sprawdzenia kto i po co przyszedł - spójrz przez wizjer;
jeśli zjawił się przedstawiciel jakiejś instytucji np. administracji, samorządu, elektrowni czy gazowni, bez
otwierania drzwi sprawdź telefonicznie czy był on do Ciebie kierowany. Jeśli nie masz telefonu poproś, aby
przyszedł z sąsiadem mieszkającym obok lub gospodarzem domu.
jeśli musisz kogoś wpuścić, nie zostawiaj go ani na chwilę samego; najlepiej, żeby Wtedy towarzyszył Ci ktoś z
rodziny, znajomych lub sąsiadów;
nie dawaj żadnych pieniędzy akwizytorom czy inkasentom i nie podpisuj z nimi żadnych umów; każda szanująca
się ﬁrma transakcje zawiera w swojej siedzibie lub za pośrednictwem poczty;
nie przekazuj żadnych pieniędzy osobom, które telefonicznie podają się za członków Twojej rodziny i proszą o
przekazanie pieniędzy przez pośredników;

mając pieniądze i rzeczy szczególnie cenne w domu schowaj je w miejscu trudnodostępnym;
nie udzielaj żadnych informacji przez telefon, szczególnie swoich danych personalnych, numerów kont
bankowych i haseł do nich, o Swoich planach życiowych czy członkach rodziny.
Pamiętaj! Nie ma lepszego zabezpieczenia Twojego mieszkania niż dobry sąsiad. Niech Cię nie irytuje, kiedy
otwiera drzwi, gdy do Ciebie przychodzą goście. Możesz być pewny, że jeśli przyjdzie złodziej, sąsiad nie
zapomni uchylić drzwi. Sam też interesuj się osobami obcymi będącymi na klatce schodowej, zapytaj kogo
szukają.

Jeśli chciałbyś uzyskać więcej porad, lub jeśli masz uwagi do tego materiału zadzwoń na infolinię
0 - 800 - 222 - 315, czynna jest ona od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 20:00.

