Крадіжка
Автомобіля
Крадіжка Вашого автомобіля – це тільки початок Ваших
страхіть. Залишені в транспортному засобі такі речі, як
мобільні телефони, детектори радарів, електронні книги (iPod) та інші речі також будуть вкрадені. Ваші особисті
документи можуть бути використані для вчинення
наступних злочинів, включаючи шахрайство з Вашою
кредитною карткою, фальсифікація чеків та інші. Ключі
до дверей гаражy можуть бути використані для
потрапляння в будинок, включаючи Ваш власний. Вам
доведеться знайти альтернативний транспортний засіб та
можливо буде необхідно повністю замінити вкрадений
транспортний засіб. Для злочинця це може зайняти менше
хвилини, щоб потрапити в транспортний засіб та його
вкрасти. В місті Калгарі в середньому кожного дня крадуть
16 машин.
Крадіжка автомобіля обходиться затратами часу та
грошей не тільки жертві злочину, але і збитками для
суспільства, оскільки це призводить до зростання
вартості страхових премій та дуже часто вкрадені
транспортні засоби використовуються для вчинення
інших злочинів.
Нижче подано список вкрадених транспортних
засобів в місті Калгарі за період від 1-го січня по 31
грудня 2009 року (марка, модель та кількість):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ford Trucks - вкрадено 557
Honda Civic - вкрадено 314
Dodge/Plymouth Vans - вкрадено 237
Dodge Trucks - вкрадено 225
Dodge/Plymouth Neons - вкрадено 224
Chevrolet Trucks - вкрадено 207
GMC Trucks - вкрадено 171
Jeep Cherokees - вкрадено 105
Honda Accord - вкрадено 99
Acura Integra - вкрадено 46

Загальна кількість вкрадених автомобілів 6022
Кількість повернутих автомобілів - 5392

Нижче перераховано декілька порад, щоб
не стати жертвою крадіжки автомобіля:
1.

Завжди закривайте вікна, зачиняйте двері та кладіть
ключі в кишеню, навіть у випадку якщо Ви припаркували
свій автомобіль напроти свого будинку.
2. Не залишайте в бардачку реєстраційних документів на
автомобіль, страхові поліси, кредитні картки чи інші цінні
документи. Тримайте їх у своєму гаманці чи сумочці.
3. Запишіть в записнику номерний знак серійний номер
Вашого автомобіля та зберігайте їх із собою. Якщо Ваш
автомобіль вкрадуть, ця інформація буде потрібна поліції
для складення рапорту.
4. Не приєднуйте до кільця ключів автомобіля якої-небудь
вашої особистої інформації.
5. Ніколи не залишайте цінні речі на видному місці, навіть
якщо автомобіль закритий. Вони привертають увагу
злодіїв. Покладіть їх у багажник, як подалі з поля зору.
6. Ніколи не ховайте запасну пару ключів всередині або з
зовні автомобіля. Злодії знають всі можливі потаємні
місця. Зберігайте запасні ключі в Вашому гаманці.
7. Якщо можливо, завжди паркуйте свій автомобіль
у добре освітлюваному місці, де є багато
пішоходів.
8. На сьогоднішній день багато автомобілів випускаються з
наявністю різних видів системи безпеки. Якщо Вам
потрібно, Ви завжди можете знайти модернізовану систему
безпеки. Найкращим вибором є системи безпеки, що
зупиняють систему подачі палива, що в свою чергу не дає
автомобілю завестися чи зрушити з місця. До інших систем
безпеки відносяться:
•
Електронний пристрій для відключення автомобіля
•
Блокуючий пристрій для керма
•
Сигналізація
•
Блокуючий пристрій для капоту
9. Ніколи не залишайте без уваги включеним Ваш
автомобіль, навіть якщо Ви тільки на хвилинку
відлучаєтесь по справах, в магазин чи зігрітися взимку.
В основному автомобілі крадуть біля банкоматів,
магазинів та в інших місцях.
10. Якщо у Вас є гараж, користуйтесь ним та зачиняйте на
замок його двері. Також закривайте на замок Ваш
автомобіль , навіть якщо він припаркований в гаражі.
11. Якщо Ви помітили підозрілих людей у вашому автомобілі
або біля нього, зателефонуйте поліції. Якщо це не
термінова справа, телефонуйте по телефону (403) 2661234 . У випадку невідкладних ситуацій, таких як загроза
життя, аварія чи скоєння злочину, телефонуйте набравши
номер 911.
12. Терміново звертайтесь до поліції у випадку
викрадення вашого автомобіля.
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