Tymczasowy dowód bez dorosłych kłopotów
„Tymczasowy” dowód osobisty to jeden z dokumentów przydatnych do zdobycia
formalnej, pierwszej pracy albo podróżowania po Unii Europejskiej. A co się dzieje kiedy
posiadacz zgubi go? Nie należy obawiać się konsekwencji takich jak w przypadku
„dorosłego” dowodu, ale lepiej nauczyć się dmuchać na zimne i od razu zastrzec taki
dokument.
Czym jest „tymczasowy dowód osobisty”? To dokument poświadczający tożsamość
właściciela, który zawiera m.in. takie dane jak imię (lub imiona), nazwisko rodowe, imiona
rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, zdjęcie, numer PESEL oraz obywatelstwo. Czyli de
facto znajduje się w nim wszystko to co jest w zwykłym dowodzie osobistym. Od dokumentu,
którym posługują się dorośli różni go tylko jeden szczegół: okres ważności. Osoby pełnoletnie
otrzymują dowód osobisty ważny przez 10 lat, natomiast niepełnoletni mają skrócony termin
do 5 lat.
Jest jeszcze jedna różnica. Gdy dorosłym zginie ich dowód osobisty powinni natychmiast go
zastrzec, czyli umożliwić wycofanie go z obiegu. Jeśli się o to nie zadba można się stać się
ofiarą utraty tożsamości, ponieważ dla przestępców nasze dane to prawdziwy skarb.
Posługując się cudzym dowodem osobistym oszuści mogą dosłownie zrujnować właściciela
biorąc na niego gigantyczne pożyczki, kupując luksusowe przedmioty na kredyt, czy
zakładając na jego nazwisko firmę, która posłuży im do oszukania kolejnych osób.
Posiadacze dowodów tymczasowych nie muszą się obawiać podobnych konsekwencji,
choćby dlatego że polskie prawo nie pozwala na zaciągnie pożyczek osobom poniżej 18. roku
życia. Na ich dowód osobisty nie da się również założyć firmy. Na wszelki wypadek jednak
warto zastrzec ten dokument kiedy go zgubimy lub ktoś nam go ukradnie. Dlaczego? Choćby
po to żeby nabrać odpowiednich przyzwyczajeń i przećwiczyć na spokojnie jak to się robi.
Jeśli dokument został nam skradziony należy odwiedzić najbliższy komisariat Policji i zgłosić
ten fakt. Policjanci jednak nie mogą zastrzec dokumentu, musimy to zrobić sami. Dzisiaj
jednak nawet nie trzeba wychodzić w tym celu z domu, a wystarczy skorzystać z Systemu
Dokumentów Zastrzeżonych. Wystarczy zastrzeżenie w banku (niekoniecznie w tym, w
którym mamy konto), a dane zostaną automatycznie przekazane do wszystkich pozostałych
uczestników Systemu DZ. Można to zrobić osobiście w oddziale bankowym. Część banków
przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem 828 828 828 (tylko od własnych
klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości).
Możliwa jest również procedura online za pomocą Biura Informacji Kredytowej. Jednak żeby
skorzystać z takiej możliwości, trzeba przed utratą dokumentu założyć tam konto
użytkownika z przypisanym do niego dowodem osobistym. Jeśli nie pomyśleliśmy w porę o
takim rozwiązaniu trzeba skorzystać z wcześniej opisanych opcji.
Po złożeniu informacji o skradzionym dokumencie wszystkie dane zostaną automatycznie
przekazane do pozostałych uczestników Systemu Dokumenty Zastrzeżone i tym samym
dokument stanie się bezużyteczny dla przestępcy, który chciałby go wykorzystać. Na koniec
trzeba jeszcze odwiedzić najbliższy urząd stanu cywilnego i tam poinformować urzędników o

utracie dokumentu tożsamości żeby wyrobić nowy dokument. Jeśli stało się to za granicą
należy skontaktować się z polską placówkę konsularną.
Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” to jeden z największych programów edukacji finansowej w
Europie. Jest on realizowany od 2016 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich przez Warszawski Instytut
Bankowości. Jego celem jest edukowanie uczniów, studentów i seniorów w zakresie podstaw praktycznej
wiedzy dotyczącej ekonomii, finansów, bankowości, przedsiębiorczości, cyberbezpieczeństwa i obrotu
bezgotówkowego.
Zapraszamy na stronę www.bde.wib.org.pl

