VAGYONVÉDELEM:
AZ ÉRTÉKEINK

BIZTONSÁGA

„NEM
MINDEN
BETÖRÕNEK
KELL
BETÖRNIE !”

A betörõk nem mindig bajlódnak a betöréssel, ha behívják
õket. Ne feledje ! Lakásának bejárati ajtaja az Ön várának
elsõ védõbástyája. A legtöbb kopogtató házaló, de ezek
közül némelyik csak azért jött, hogy lopjon, illetve
megszabadítsa értékeitõl. Mindig legyen gyanakvó, ha
valakit nem várt.
Ezek az emberek sokféle indokkal
jöhetnek.
r Hivatalnoknak adják ki magukat,
lehetnek szépen felöltözve, és azt
állítják, hogy az önkormányzattól vagy
más szervezettõl jöttek, de az õ
tényleges céljuk, hogy becsapják Önt !
r Másik típusa a házaló. Általában ruhanemût, háztartási
eszközöket vagy ékszert ajánlanak olcsón megvételre,
azonban ehelyett meglopják Önt, vagy több értéket visznek el
a lakásból, mint amennyiért megvette a kínált árut.
r Iparosként, szerelõként is
felléphetnek.
Ellenõrizni
akarnak
(gázórát, vízórát, telefont, stb.),
kisebb javítási feladatokat végeznek.
Legyen óvatos az ilyen emberekkel
szemben, és ne feledje; lehet, hogy
csak lopni jöttek! Gyakran kérnek
pénzt, majd eltûnnek és soha nem
jönnek vissza.
Az igazi szakember elõtte megbeszéli, megrendelést vesz fel,
és idõpont egyeztetés után dolgozik.

r Az idegen lakásba különbözõ ürüggyel bekéredzkedõk.
Sajátos módszerük az, hogy rosszullétet színlelve, pohár vizet,
gyógyszert kérnek, stb. és miután beengedtük õket, a kedvezõ
alkalmat kihasználva megszabadítanak értékeinktõl.
M it kell tenni ha valaki bec sönget Önhöz?
-

Ellenõrizze ki keresi Önt !
Használjon széleslátokörû optikai kitekintõt.
A bejárati ajtajára szereltessen fel láncot, és minden
alkalommal használja.
Ha nem ismeri a látogatót, kérje el igazolványát és
gondosan nézze meg. (Aki valóban Önt keresi, az nem
sértõdik meg )
Ha nem biztos a dolgában, mondja meg az illetõnek, hogy
jöjjön vissza késõbb.(Addig esetleg tudja ellenõrizni)
Mindig ellenõrizze a névjegykártyán lévõ telefonszámokat,
amit megadnak Önnek.
Amennyiben továbbra sem nyugodt az érkezõ kilétében,
hívja fel a helyi rendõri szervet.

HA VALAKI TÚLZO TT M AGABI ZTOSSÁGG AL,
KÖVETELÕD ZÕ HANGN EM BEN LÉP FEL, AKK OR
SE EG YEZZEN BELE OLYASM IBE, AM IVEL NEM
ÉRT EG YET ÉS SEJ TI, H OG Y KÁRA S ZÁRM AZHAT
BELÕ LE.

