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Prezentacje

Działająca od 1997 r. przy Związku 
Banków Polskich baza DOKUMEN-
TY ZASTRZEŻONE umożliwia zi-

dentyfi kowanie ponad 1,8 mln zastrzeżonych 
dokumentów. Znajdują się wśród nich m.in. 
dowody osobiste, dowody tymczasowe, pra-
wa jazdy oraz paszporty polskie i zagraniczne. 
W 2007 r. zastrzeżono ponad 110 tys. nowych 
dokumentów tożsamości. Liczba ta pokazuje 
rozmiary możliwych przypadków posłużenia 
się nimi przez osoby nieuprawnione. ZBP przy 
wsparciu policji prowadzi obecnie szeroko za-
krojoną akcję edukacyjną, której celem jest to, 
aby można było zastrzec utracone dokumenty 
we wszystkich oddziałach banków. 

Oszuści nie próżnują!
Według danych policji w poprzednich 

latach dokonywano rocznie kilkudziesięciu 
tysięcy przestępstw związanych z dokumen-
tami tożsamości. Dziennie odnotowuje się 
nawet kilkadziesiąt prób posłużenia się cu-
dzym lub podrobionym dokumentem!

Wykorzystywane są m.in. do wyłudzenia 
pożyczki, wynajęcia mieszkania lub pokoju 
hotelowego (w celu kradzieży wyposażenia 
lub aby uniknąć opłaty), kradzieży wypoży-
czonego samochodu lub innych przedmiotów, 
zakładania fi kcyjnych fi rm i następnie wyłu-
dzania na nie kredytów, przy ubieganiu się 
o zwrot podatków itp. A wszystko to w imie-
niu osoby, której dokumentem się posłużono. 
Dlatego zastrzeżenie dokumentu, który utra-
ciliśmy, staje się niezwykle ważne. Dzięki temu 
unikniemy wielu problemów, ominą nas także 
straty fi nansowe. Kiedy utrata dokumentów 
nastąpiła w wyniku kradzieży, powinniśmy 
równolegle powiadomić policję.

System DOKUMENTY ZASTRZEŻO-
NE to jedyna ogólnokrajowa, powszechnie 
dostępna taka baza danych w Polsce. In-
formacje o dokumentach są przekazywane 
wszystkim bankom uczestniczącym w sy-
stemie, korzystają z niego także operatorzy 
telefonii stacjonarnej i komórkowej, pośred-
nicy fi nansowi i wielu innych uczestników. 
Dokumenty powinni sprawdzać notariusze, 
hotele, wypożyczalnie, agencje pośredniczą-
ce w wynajmie lokali, telewizje kablowe, do-
stawcy internetu, fi rmy leasingowe, placówki 
partnerskie banków, sklepy internetowe, 
związki producentów rolnych itp. 

Samo zgłoszenie nie wystarczy
Jak zachować się w przypadku utraty 

dokumentów? Samo zgłoszenie utraty do-
kumentów policji czy w urzędzie już nie 
wystarcza! Trzeba ten fakt zgłosić także 
w swoim banku. Jeżeli poszkodowany nie 
ma rachunku bankowego, powinien udać 
się do banku przyjmującego zastrzeżenia od 
wszystkich osób. 

Z kwitkiem nie zostanie odprawiona na-
wet osoba, która nie może potwierdzić swojej 
tożsamości, bo straciła portfel ze wszystkimi 
dokumentami. Bank przyjmie od niej zastrze-
żenie warunkowe. Poszkodowany ma wtedy 
trzy dni, by zastrzeżenie ostatecznie potwier-
dzić. Musi wówczas dostarczyć dowolny do-
kument potwierdzający tożsamość, przynieść 
zaświadczenie o kradzieży dokumentów 

wydane przez policję albo przyjść do banku 
z osobą, która potwierdzi dane personalne.

Najważniejsze dokumenty, które powin-
niśmy zastrzegać po utraceniu, to: dowód 
osobisty, paszport, prawo jazdy, książeczka 
wojskowa i marynarska, dowód rejestracyjny, 
karta stałego pobytu. Zastrzegana powinna 
być także karta kredytowa. Pracownik banku 
wprowadzi dane skradzionych lub utraco-
nych dokumentów do specjalnie stworzonej 
w tym celu bazy danych.

Weryfi kowanie na bieżąco
Zastrzeżenia są przyjmowane w kilkudzie-

sięciu tysiącach placówek i punktów obsługi 
klienta. Dane mogą być wykorzystywane do 
weryfi kacji na bieżąco – tj. przy każdej operacji 
związanej z obsługą osób fi zycznych. Informa-
cja wskazująca na to, że dokument znajduje się 
w Centralnej Bazie Danych Systemu DZ, a tym 
samym powinien być wyeliminowany z obro-
tu, pojawia się we wszystkich placówkach ban-
kowych i u innych podmiotów uczestniczących 
w systemie – w czasie niemal rzeczywistym.

Kompletna lista, które przyjmują 
zastrzeżenia dokumentów nie tylko od 
swoich klientów znajduje się na stronie  
www.dokumentyzastrzezone.pl.

Zastrzeganie odbywa się w zgodzie 
z ustawą o ochronie danych osobowych. 
Osoba zastrzegająca składa zgodę na obrót 
informacjami, które udostępnia nie tylko 
w bankach, ale także u innych pośredników, 
a więc np. w telekomunikacji, w hotelach czy 
w telefonii komórkowej.  n

Zastrzeż, nie stracisz!
Coraz więcej banków umożliwia zastrzeganie dokumentów tożsamości 
skradzionych bądź zagubionych także osobom, które nie są ich klientami. 

LICZBA PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z DOKUMENTAMI TOŻSAMOŚCI

Rok Posługiwanie się dokumentem innej osoby Podrabianie dokumentów tożsamości
2007 22 087 33 801
2006 27 322 36 230
2005 30 391 39 870
2004 33 350 43 456
2003 33 775 36 381

Źródło: www.policja.pl

PRZYSTĄPIENIE DO SYSTEMU
Swój akces do Systemu DOKUMENTY 

ZASTRZEŻONE można zgłosić w Centrum 
Prawa Bankowego i Informacji (tel. 022 48 
68 426) lub w regionalnym Centrum Infor-
macji Gospodarczej w Warszawie, Gdańsku, 
Szczecinie, Katowicach, Wrocławiu, Łodzi, 
Krakowie, Poznaniu i Rzeszowie.


