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Hírlevél
Július
A nyári időszakban nyaraláskor előfordulhat, hogy a felhőtlen nyaralást beárnyékolja, hogy
bűncselekmények áldozatává válunk.
Ahhoz, hogy ezt megelőzzük néhány óvintézkedésre van szükség:
1. A leparkolt autóban ne hagyjunk látható helyen értékeket (táska, laptop, GPS), ha ez
elkerülhetetlen, akkor az értéket a csomagtartóban célszerű elhelyezni!
2. A strandra értékeket ne vigyünk, vagy helyezzük el értékmegőrzőben!
3. Fürdőzés során a csomagokat felügyelet nélkül soha ne hagyjuk!
4. Utazás, várakozás közben fokozott figyelemre van szükség az értékeink biztonsága
érdekében:
• Túlzsúfolt helyeken táska, pénztárca legyen biztos helyen, lehetőleg
magunkhoz szorítva
• Kerülni kell az idegenekkel a közeli, testi kapcsolatot
• Időnként feltűnés nélkül ellenőrizhetjük az értékeket
• Fontos a bankkártyát PIN kódjától elkülönítve elhelyezni
• Fizetni biztonságosan kell, hogy mások ne láthassák a pénztárca tartalmát
4. Az üresen hagyott lakás biztonságáról is gondoskodnunk kell távollétünk ideje alatt:
• Megkérhetjük a szomszédokat, ismerősöket, hogy figyeljék az ingatlant, a
postaládákat ürítsék rendszeresen, hogy a tolvajok számára ez se legyen
árulkodó jel a távollétünkről
• Nagy mennyiségű készpénz, ékszer a lakásban páncélkazettában vagy egy
pénzintézetnél van biztonságban
5. Üdülőhelyen a szállásnál hagyott értékekre is figyeljünk, a nyílászárókat minden
alkalommal be kell zárni, ha elhagyjuk az ingatlant.
• Kulcsokat, táskákat ne tartsuk közvetlenül a bejárati ajtó mellett

Néhány jó tanács magyar, német és angol nyelven a külföldi vendégek, turisták számára!
1.Gépkocsiját mindig zárja be! Ne hagyjon benne készpénzt, iratokat, értékeket!
Sie sollten die Türen Ihres Wagens immer zuschliessen! Sie lassen in dem Wagen kein
Bargeld, keine Wertgegenstande oder Papieren hinter!
Always lock your car! Don’t leave currency, documents and valuables in it!
2.Szállásának ajtajait, ablakait tartsa zárva távolléte idején!
Vergessen Sie nicht alle Fenster und Türen zumachen, wenn Sie Ihre Unterkunft
verlassen. Nehmen Sie Bewahrungsstellen in Anspruch!
Kepp windows and doors of your accomodation closed when you’re out.
3.Értékeit ne hagyja őrizetlenül még rövid időre sem! Vegye igénybe a megőrzőket!
Für die Aufbewahrung Ihrer Wertsachen, nehmen Sie Bewahrungsstellen in Anspruch!
Bitte, lassen Sie Ihre Wertsachen ohne Bewachung nicht frei!
Don’t leave valuables unattended even for minute. Use save deposit facilities.
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