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Związek Banków Pol-
skich już od kilkunastu 
lat prowadzi system do 

zastrzegania dokumentów toż-
samości. Tylko w IV kw. 2015 r. 
dzięki niemu udaremniono 
1,8  tys. prób wyłudzeń kredy-
tów na kwotę 67,5 mln zł.

– W  minionym roku udało 
się nam pobić rekord z  2014  r. 
– odnotowaliśmy największą 
liczbę zastrzeżeń od momentu 
uruchomienia Systemu DOKU-
MENTY ZASTRZEŻONE. Aż 
130,8 tys. nowych dokumentów 
trafiło do centralnej bazy danych 
systemu. A to oznacza, że obec-
nie ponad 1,5 mln dokumentów 
nie będzie wykorzystanych do 
wyłudzeń – podkreśla Grze-
gorz Kondek, koordynator 
Kampanii Informacyjnej Do-
kumenty Zastrzeżone.

Na koniec 2015 r. wielkość 
Centralnej Bazy Danych Syste-
mu DZ z dokumentami, które 
powszechnie służą do po-
twierdzania tożsamości wyno-
siła 1,55 mln szt. W ostatnim 
kwartale odnotowano wzrost 
bazy o 29,7 tys. dokumentów. 
W  całym 2015  r. statystycz-
nie, niezależnie od pory dnia 
i  nocy, do bazy co 4 minuty 
trafiał nowy dokument.

– Trzeba pamiętać, że publi-
kowane przez nas twarde dane 
dotyczą jedynie liczby i  wielkości 
prób wyłudzeń zablokowanych na 
stosunkowo późnym etapie spraw-
dzania wiarygodności kredytowej 
w  Biurze Informacji Kredytowej. 
Przy uwzględnieniu blokowania 
przestępczości na wszystkich 
etapach i  procesach w  relacji 
z klientami banków oraz w innych 
sektorach gospodarki można przy-
puszczać, że polska gospodarka 
oszczędza miliardy złotych rocznie 
– powiedział Krzysztof Pie-
traszkiewicz, prezes Związku 
Banków Polskich.

System DOKUMENTY 
ZASTRZEŻONE chroni oso-
by, które utraciły swoje doku-

Dowód osobisty  
to nie tylko kawałek plastiku  
to nasza tożsamość i miliardy złotych do ochrony  
w skali całego kraju
W 2015 r. próbowano wyłudzić aż 7,2 tys. kredytów na 253 mln zł. Stosowany nie tylko 
w bankowości System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE kolejny rok z rzędu bije rekordy 
popularności – w zeszłym roku zastrzeżono aż 130,8 tys. dowodów osobistych i paszportów. 
Związek Banków Polskich opublikował 24. edycję Raportu o dokumentach InfoDOK.

Wielkość Centralnej Bazy Danych Systemu DZ,

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE w liczbach

na koniec 2015 r. (dokumenty tożsamości)1 553 238

Liczba zastrzeżonych dokumentów tożsamości
w 2015 r.130 832

Liczba udaremnionych prób wyłudzeń kredytów
w 2015 r.7 184

Liczba zastrzeżonych dokumentów tożsamości
w latach 2008−2015 r.892 155

Łączna kwota udaremnionych prób wyłudzeń 
kredytów w latach 2008−2015 r.3 329 132 631 zł

Liczba udaremnionych prób wyłudzeń kredytów
w latach 2008−2015 r.61 242

Łączna kwota udaremnionych prób wyłudzeń 
kredytów w 2015 r.253 307 038 zł

Kwota największej udaremnionej próby wyłudzenia 
kredytu w 2015 r.5 000 000 zł

Kwota największej udaremnionej próby wyłudzenia 
kredytu w latach 2008−2015 r.25 000 000 zł

Średnia kwota udaremnionych prób wyłudzeń
kredytów w 2015 r.27 924 zł
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menty. Skutecznie ogranicza 
możliwość ich wykorzystania 
do celów przestępczych. Każdy 
utracony dokument – np. do-
wód osobisty, paszport i prawo 
jazdy – powinniśmy natych-
miast zastrzec w  banku (na-
wet, jeżeli nie mamy własnego 
konta i nigdy nie korzystaliśmy 
z usług bankowych). Skradzio-
ny lub zagubiony dokument, 
zastrzeżony w  jednym banku, 
natychmiast trafia do wszyst-
kich innych banków oraz do 
innych firm i instytucji uczest-
niczących w tym systemie.

Czym jest System 
DZ i dlaczego warto 
zastrzegać utracone 
dokumenty tożsamości

Jest to narzędzie służące 
do eliminowania zastrzeżo-
nych dokumentów z  obrotu 
gospodarczego. Zabezpiecza 
osoby, które utraciły swoje 
dokumenty tożsamości. Ogra-
nicza możliwość ich później-
szego wykorzystania do celów 
przestępczych popełnianych 
w  imieniu i  na szkodę osoby, 

która dokumenty utraciła. Co 
ważne, dokumenty mogą za-
strzegać nie tylko osoby korzy-
stające z  usług bankowych – 
mogą i powinni to robić wszy-
scy – także ci, którzy nigdy nie 
posiadali własnego konta (oni 
bowiem jako osoby, o  których 
banki nie miały wcześniej żad-
nej wiedzy, są najczęstszymi 
ofiarami oszustów).

Informacje z  jednego ban-
ku, poprzez System DZ, są 
błyskawicznie przekazywane 
do wszystkich banków i  in-
nych instytucji korzystających 
z systemu. Oprócz banków ko-
rzystają z niego m.in. operato-
rzy telefonii komórkowych, 
Poczta Polska i  szereg innych 
uczestników. Dokumenty 
mogą sprawdzać także nota-
riusze, hotele, wypożyczalnie 
czy agencje pośrednictwa wy-
najmu nieruchomości. 

Kampania Informacyjna 
Systemu Dokumenty 
Zastrzeżone

Kampania rozpoczęła się 
16 lipca 2008 r. i trwa do dzi-

siaj. Realizowana jest pod 
honorowym patronatem Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrz-
nych, we współpracy z Komen-
dą Główną Policji oraz Federa-
cją Konsumentów.

Jej celem jest poszerze-
nie w społeczeństwie wiedzy 
o możliwościach oraz potrze-
bie zastrzegania utraconych 
dokumentów tożsamości, 
gdyż ogólna wiedza w  tym 

zakresie przed rozpoczęciem 
projektu była zbyt ograni-
czona. 

Suma działań, jakie podjął 
do tej pory Związek Banków 
Polskich wspólnie z  bankami 
i  partnerami w  ramach kam-
panii, znacznie wpłynęły na 
rozpoznawalność i  skutecz-
ność Systemu DZ w  walce 
z  przestępczością z  wykorzy-
staniem cudzej tożsamości.

Banki uczestniczące w Kampanii Informacyjnej Systemu DZ

Źródło: ZBP
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Jeden wspólny numer 
do zastrzegania kart  
828 828 828

Związek Banków Polskich 
uruchomił System Zastrze-
gania Kart 1  stycznia 2014  r. 
Pozwala on na szybsze i  bar-
dziej efektywne zastrzeganie 
skradzionych lub zagubionych 
kart płatniczych, nawet jeśli 
jej posiadacz nie zna numeru 
telefonu do własnego banku. 

Dzwoniąc pod nr (+48) 
828 828 828 można z  każde-
go miejsca na świecie, o każdej 
porze, zarówno z  telefonów 
stacjonarnych, jak i  komórko-
wych zastrzec utraconą kartę. 
Zautomatyzowana infolinia 
IVR wykorzystuje technologię 
rozpoznawania mowy. Posia-
dacz kart po wybraniu nazwy 
banku zostanie przekierowany 
do właściwej infolinii. Kompo-
nent rozpoznawania mowy roz-
poznaje każdą nazwę banku na 
wszelkie, powszechnie wyko-
rzystywane sposoby jej wypo-
wiadania – uwzględnia skróty, 
pełne formy, pominięte słowa 
w  pełnej nazwie, a  w  przypad-
ku nazw banków o niepolskim 
brzmieniu będzie umożliwiał 
rozpoznawanie nazwy w orygi-
nalnym języku. System będzie 
samoczynnie douczać się po 
każdej rozmowie, a  portal gło-
sowy może obsługiwać równo-
legle wiele rozmów połączeń.

Numer: (+48) 828 828 828 
jest dostępny 24 godziny na 

dobę, 7 dni w  tygodniu, uła-
twia kontakt z wydawcą karty 
i  jej zastrzeżenie w  sytuacji, 
gdy czas odgrywa istotną rolę. 
Jedynym ponoszonym kosz-
tem jest koszt połączenia z in-
folinią, zgodny z  tabelą opłat 
operatora. 

Operatorem sytemu jest 
ZBP. System powstał dzięki 
zaangażowaniu NBP. Partne-
rami systemu są: MasterCard, 
Visa i Polkomtel.

Więcej informacji:  
www.zastrzegam.pl.

Oszustwa metodą  
„na wnuczka” 
– współpraca Związku 
Banków Polskich 
z Komendą Stołeczną 
Policji

W  ramach Kampanii DZ 
poruszony został również 
kolejny ważny problem, do-

tyczący przede wszystkim 
osób w  podeszłym wieku, 
którzy coraz częściej padają 
ofiarą oszustw metodą na 
wnuczka. Przestępcy posłu-
gujący się tą metodą, wyko-
rzystując dobroć starszych 
ludzi, używają różnorod-
nych sposobów, aby pozba-
wić ich wszystkich oszczęd-
ności życia.

Oszustwa charakteryzu-
ją się tym, że przestępca po-
daje się za krewnego ofiary. 
Dzwoni, mówiąc, że jest np. 
jej wnukiem, bratankiem, sio-
strzeńcem etc. Tak prowadzi 
rozmowę, by przekonać, że 
faktycznie jest tą osobą, za 
którą się podaje. Oszuści, to 
nie tylko mężczyźni! Pod po-
zorem niepowtarzalnej oka-
zji (np. promocja w  sklepie, 
okazyjny zakup mieszkania) 
lub nagłego nieszczęścia (np. 
wypadek samochodowy, po-
rwanie, choroba) zwracają się 
z  prośbą o  natychmiastową 
pomoc finansową.

Komenda Stołeczna Po-
licji oraz Związek Banków 
Polskich, przy realizacji Kam-
panii, zaprosili do współpracy 
zarówno instytucje rządowe, 

samorządowe, stowarzyszenia 
oraz firmy prywatne i  pań-
stwowe (w tym zwłaszcza me-
dia), a także osoby publiczne, 
którym szczególnie bliskie są 
działania charytatywne mo-
gące w  realny sposób pomóc 
setkom tysięcy bezbronnych, 
starszych osób.

W  ramach projektu zre-
alizowano specjalne spoty 
promocyjne. Ich grupą do-
celową były zarówno osoby 
starsze w wieku 60 lat i wię-
cej, które mogą paść ofiarą 
wyłudzenia (94 proc. ofiar 
oszustw to osoby we wska-
zanym wieku), jak również 
osoby młode, które powin-
ny ostrzec swoich bliskich 
o możliwości próby wyłudze-
nia. Spoty pokazywane były 
na antenie sześciu kanałów 
Telewizji Polskiej. Obecnie 
można je zobaczyć na stro-
nie internetowej kampanii:  
www.OszustwaNaWnuczka.pl. 

WARTO ZAPAMIĘTAĆ I POCZYTAĆ:

www.DokumentyZastrzezone.pl.

www.zastrzegam.pl.

www.OszustwaNaWnuczka.pl.
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Zobowiązuję się do uregulowania należności w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury proforma.
DANE PRENUMERATORA

Nazwa firmy (nazwisko i imię)  ________________________________________________________________________________________________________________

adres_____________________________________________________________________________________________________________________________________           

tel.__________________________________   e-mail: _________________________________________________________   NIP________________________________

Upoważniam Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu; wyrażam zgodę na zamieszczenie danych w bazie adresowej w celach 

marketingowych. Aby mieć dostęp do archiwum, prosimy założyć konto na stronie www.alebank.pl.

Oświadczam, że powyższy dostęp elektroniczny będzie wykorzystywany wyłącznie przez Panią/Pana: Podpis prenumeratora  (pieczątka firmy)

___________________________________________________________________________________ __________________________________________________       

Tytuł Cena za 1  
prenumeratę  

(wersja papierowa)

Liczba 
zamówionych 
prenumerat

Cena za 1 
prenumeratę (wersja  

elektroniczna)

Liczba 
zamówionych 
prenumerat

Cena za 1 prenumeratę 
(wersja papierowa  

i elektroniczna)

Liczba  
zamówionych 
prenumerat

„Miesięcznik Finansowy BANK” 273,00 zł _______ 49,00 zł _______ 320,00 zł _______

Miesięcznik „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” 185,00 zł _______ 49,00 zł _______ 220,00 zł _______

Kwartalnik „Finansowanie Nieruchomości” 190,00 zł _______ 49,00 zł _______ 200,00 zł _______

Rocznik „Europejski Doradca Samorządowy” 45,00 zł _______ 40,00 zł _______ 60,00 zł _______

„NZB – Kurier Finansowy” 16,00 zł _______ 12,00 zł _______ 17,00 zł _______

OFERTA SPECJALNA! (NBS, BANK, FN) 399,00 zł _______ 90,00 zł _______ 420,00 zł _______

Suma zamówienia: ___________________ zł

Rabat za zamówione prenumeraty: 2 – 10%, 3 – 20%, 4 – 30%, 5 i więcej – 40%

Suma zamówienia po rabacie: ___________________ zł

Aby złożyć zamówienie, wystarczy wypełnić poniższy druk i przesłać go faksem na numer: 22 629 18 72 lub pocztą na adres:  
 Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., ul. Solec 101 lok. 5, 00-382 Warszawa (z dopiskiem „wydawnictwo”)

Zamawiam prenumeratę roczną na 2016 r.

399 zł 90 zł 420 zł

oferta specjalna:  
BANK + NBS + FN

Cena za 1 
prenumeratę
(wersja papierowa)

Cena za 1  
prenumeratę
(wersja elektroniczna)

Cena za 1 prenumeratę
(wersja papierowa  
i elektroniczna)



oferta specjalna
prenumerata 2016

Ważne informacje dodatkowe: przy zamówieniu prenumeraty papierowej otrzymują Państwo: 
• wersję papierową pisma         • wersję elektroniczną pisma         • dostęp do całego archiwum pisma 

Cena za 1  
prenumeratę

(wersja papierowa)

Cena za 1  
prenumeratę

(wersja papierowa)

Cena za 1  
prenumeratę

(wersja elektroniczna)

Cena za 1  
prenumeratę

(wersja elektroniczna)

Cena za 1 prenumeratę
(wersja papierowa  

i elektroniczna)

Cena za 1 prenumeratę
(wersja papierowa  

i elektroniczna)185 zł

273 zł 49 zł

49 zł 220 zł

320 zł

Miesięcznik Finansowy BANK To profesjonalny magazyn środowiska bankowego, istniejący już 20 lat. Porusza zasadniczne problemy rynku 
finansowego w Polsce. Przeznaczony dla menedżerów banków, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, firm leasingowych, 
ekspertów finansowych i gospodarczych oraz wykładowców i studentów uczelni ekonomicznych.

Nowoczesny Bank Spółdzielczy (NBS) Jedno z najlepszych i najlepiej odbieranych pism środowiska bankowości spółdzielczej. Od 2002 
roku pomaga w unowocześnianiu tego sektora i kształceniu jego kadry. Organizuje profesjonalne dyskusje poświęcone najważniejszym 
problemom nurtującym to środowisko.


