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JAK ZABEZPIECZYĆ SAMOCHÓD
Kradzież samochodu czy włamanie do niego to zdarzenia, które mogą przydarzyć się każdemu jego posiadaczowi, ale jeżeli
podejmie czynności zabezpieczające, jeśli nie będzie „prowokował” złodzieja może je znaczne ograniczyć.
Chcesz chronić swój samochód?
●

nie zostawiaj bagażu i żadnych przedmiotów w widocznym miejscu, zabieraj je ze sobą lub zamykaj w bagażniku,

●

zamykaj drzwi i okna za każdym razem, gdy opuszczasz samochód,

●

nie zostawiaj nigdy kluczyka w stacyjce,

●

kluczyki zabieraj zawsze ze sobą, nawet jeśli samochód pozostawiasz w garażu,

●

przyglądaj się uważnie nieznajomym interesującym się Twoim samochodem lub samochodem sąsiadów. Jest bardziej
prawdopodobne, że myślą o tym jak go ukraść, niż że go podziwiają,

●

nie zostawiaj żadnych dokumentów w samochodzie, a zwłaszcza dowodu rejestracyjnego i polisy ubezpieczeniowej,

●

staraj się parkować w miejscach strzeżonych, nocą unikaj postoju i parkowania w miejscach nieoświetlonych,

●

nigdy nie pozostawiaj bagażu na bagażniku dachowym,

●

kupując radio do samochodu, wybierz takie, które można wyjąć przed opuszczeniem pojazdu,

●

jeśli stwierdzisz niedyspozycję alarmu lub zamka w samochodzie lub drzwiach garażu, nie lekceważ tego – być może
złodziej zainteresował się już Twoim samochodem i spłoszony nie zdążył go ukraść.

Wyposaż swój samochód w urządzenia zabezpieczające i pamiętaj o ich używaniu!
●

zleć montaż auto alarmu w zakładzie posiadającym certyfikat bezpieczeństwa – włączaj go, gdy opuszczasz samochód,
choćby na chwilę,

●

taki sam certyfikat bezpieczeństwa powinien posiadać zakład, w którym zamontujesz mechaniczną blokadę skrzyni biegów
która w pozycji biegu wstecznego blokuje lewarek zmiany biegów, uniemożliwiając odjechanie samochodem,

●

możesz zamontować urządzenie np. GPS, które wykorzystuje sygnał satelitarny do monitorowania pojazdu.

Ochrona samochodu to nie tylko działania jakie podejmujesz kiedy samochód pozostaje bez twojej opieki ale też wtedy kiedy
się nim poruszasz, to moment w którym ty też jesteś narażony na niebezpieczeństwo np./ kolizja, napad kradzież rzeczy
osobistych lub przewożonego towaru. Możesz go ograniczyć zachowując ostrożność i potrafiąc przewidywać zagrożenie.
Oto kilka rad
●

zanim wyruszysz w drogę sprawdź, czy posiadasz niezbędne dokumenty, mapy itp.,

●

po wejściu do samochodu, zablokuj zamki wszystkich drzwi i bagażnika unikniesz podczas jazdy w korkach, postoju na
światłach ewentualnej kradzieży twoich rzeczy osobistych z bagażnika jak i też utrudnisz zamach na swoją osobę
napastnika z zewnątrz,

●

wewnątrz samochodu nie pozostawiaj cennych przedmiotów /laptop, teczka z dokumentami, kamera itp./, napastnik może
włamać się do samochodu i zabrać te rzeczy,

●

jeśli jedziesz sam, zaplanuj swoją jazdę tak, abyś nie musiał zatrzymywać się i pytać o drogę,

●

jeśli ktoś na drodze będzie oczekiwał Twojej pomocy, oceń realnie sytuację, a w zależności od okoliczności, nie otwieraj
drzwi i okien, zapytaj, w czym możesz pomóc. W razie jakichkolwiek podejrzeń udaj się do najbliższej jednostki Policji!

●

jeśli jedziesz sam, nie zatrzymuj się w miejscach ustronnych, aby zabrać autostopowicza może się zdarzyć, że zgrabna

dziewczyna oczekująca na podwiezienie wystawiona jest przez grupę przestępczą w celu zwabienia lekkomyślnych
kierowców,

Pamiętaj!
W zależności jak bardzo ktoś chce ukraść Twój samochód takie podejmie działania. Może przed dokonaniem kradzieży
obserwować jakie czynności podejmujesz przed uruchomieniem auta jak i po zaparkowaniu i pozostawieniu na parkingu czy
w garażu.
Czynności jakie podejmujesz mogą wskazać złodziejowi:
●

gdzie i jakie zamontowałeś dodatkowe zabezpieczenia i jak działają,

●

jaki masz alarm i jak działa / zwłaszcza jeśli na szybie nakleisz znaczek informujący jaki typ alarmu posiadasz i w jakim
zakładzie został zamontowany/,

●

jak długo samochód pozostaje bez dozoru,

●

czy wyjeżdżając z garażu zostawiasz włączony silnik auta a sam idziesz zamknąć bramę,to najlepsza okazja by Twój
samochód odjechało z nowym właścicielem za kierownicą,

Katalog sposobów zabezpieczeń i dobrych rad jak uniknąć zagrożeń związanych z samochodem i jego eksploatacją jest
bardzo bogaty, nie sposób je wszystkie wymienić dla tego staraj się stosować choć te podstawowe.
Oprócz stosowanych zabezpieczeń i podejmowanych czynności chroniących samochód i właściciela warto pomyśleć o
wszechstronnym ubezpieczeniu. Gwarantuje to wyrównanie strat materialnych poniesionych na skutek ewentualnej
kradzieży czy zdarzenia losowego.
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