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Trộm Ô-tô
Mất trộm ô-tô chỉ là sự bắt đầu của nhiều rắc rối cho bạn.
Các đồ vật khác để trong xe như điện thoại di động, thiết
bị dò sóng, iPods, v.v. cũng sẽ bị lấy cắp. Giấy tờ cá nhân
của bạn sẽ có thể bị sử dụng cho các hoạt động tội phạm
như giả mạo thẻ tín dụng, làm giả séc, v.v. Thiết bị mở
cửa ga-ra-dze có thể được dùng để đột nhập nhà của
chính bạn. Bạn sẽ phải tìm một phương tiện giao thông
thay thế và cũng có thể phải thay luôn cả chiếc xe bị đánh
cắp. Chỉ cần ít hơn một phút để kẻ trộm đột nhập vào xe
của bạn. Trung bình một ngày có 16 chiếc xe bị lấy trộm
tại Calgary.

Việc mất cắp xe không chỉ làm hao tốn tiền bạc của
chủ xe, mà còn gây tổn hại kinh tế cho xã hội, vì nó
làm tăng phí bảo hiểm và rất nhiều xe bị đánh cắp
được sử dụng để thực hiện những hoạt động tội phạm.
Dưới đây là danh sách các loại, kiểu xe và số
lượng các loại xe bị trộm tại Calgary trong thời
gian từ 1 tháng 1 tới 31 tháng 12, 2009:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

Tổng số xe bị trộm - 6022
Số xe được tìm thấy - 5392

Đây là một số lời khuyên mà bạn có thể
sử dụng để tránh bị trộm xe:
1. Luôn đóng cửa sổ, khóa cửa xe và cầm chìa
khóa theo mình, ngay cả khi bạn đỗ xe trước
cửa nhà.
2.

Không để đăng ký xe, giấy tờ bảo hiểm, thẻ tín dụng
và những giấy tờ giá trị khác trong xe. Giữ những
thứ này trong ví của bạn.

3. Ghi chép biển số và các thông số của xe (số VIN)
vào một mẩu giấy nhỏ và giữ nó ở bên mình. Khi
bị mất xe, cảnh sát sẽ cần những thông tin này để
lập báo cáo.
4. Không để một thông tin cá nhân nào trên
dây đeo chìa khóa.
5. Không bao giờ để các đồ vật có giá trị ở những
chỗ dễ thấy, ngay cả khi đã khóa xe, nó sẽ thu
hút sự chú ý của kẻ trộm. Hãy để những đồ vật đó
trong cốp xe.
6. Không bao giờ để bộ chìa khóa dự phòng trong xe.
Kẻ trộm biết mọi chỗ cất giấu trong xe. Giữ chìa
khóa dự phòng trong ví của bạn.
7. Hãy luôn đỗ xe ở chỗ sáng đèn và gần
khu có người đi lại nếu có thể.
8. Nhiều loại xe hiện nay có hệ thống bảo vệ của hãng
sản xuất. Thông thường các hãng sẽ cung cấp
chương trình cập nhật nếu bạn yêu cầu. Sự lựa
chọn tố nhất là hệ thống điều khiển có thể khóa
đường cung cấp nhiên liệu như vậy xe sẽ không thể
khởi động. Các hệ thống bảo vệ khác như:
• Thiết bị khóa xe điện tử
• Thiết bị khóa bánh lái
• Còi báo động
• Thiết bị khóa mui xe
9. Không bao giờ để xe chạy không giám sát, như
khi vội chạy vào cửa hàng hoặc khởi động xe
trong mùa đông. Các xe thường bị lấy cắp tại các
cây ATM, cửa hàng tiện ích, v.v.
10. Nếu bạn để xe trong ga-ra-dze, hãy nhớ khóa
cửa ga-ra-dze. Và cũng nên khóa cả xe.
11. Nếu bạn thấy có người khả nghi ở trong xe hoặc
lảng vảng gần xe của bạn, hãy gọi cho cảnh sát
theo số (403) 266-1234 trong trường hợp không
khẩn cấp. Trong trường hợp khẩn cấp, như là có đe
dọa tới tính mạng, tai nạn hay có hoạt động tội
phạm đang diễn ra, hãy gọi 911.
12. Khi bị mất trộm xe, hãy báo cho cảnh sát
ngay.
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