Poradnik bohatera
Jak zabezpieczyć Twoją twierdzę.

Część 5.
Jak zabezpieczyć
mieszkanie przed
wyjazdem na wakacje?

Każdy bohater musi czasem wziąć choćby kilka dni wolnego.
Wówczas wiesza swój zawodowy kostium na haku i najczęściej
gdzieś wyjeżdża, zostawiając w twierdzy swój cenny bohaterski
ekwipunek. Zapraszamy Cię do lektury tego artykułu – dowiesz
się, co możesz zrobić, aby Twoje mieszkanie było bezpieczne
kiedy wyjedziesz.

Przechytrzyć złodzieja
Złodzieje przed włamaniem obserwują swój cel. Dlatego warto
zadbać, aby z mieszkania od czasu do czasu dobiegały głosy czy
zapalało się światło. Wówczas złodzieje raczej nie zaryzykują
włamania. Możesz kupić programator czasowy, który włączy
światło, radio lub telewizor na jakiś czas. Takie urządzenia
można kupić za dwadzieścia złotych. Poproś także sąsiada, aby
opróżniał Twoją skrzynkę na listy. Przepełniona - to znak dla
włamywacza, że mieszkańców nie ma w domu.

Sąsiad
Poproś zaufanego sąsiada lub przyjaciela, aby od czasu do czasu
wpadał do Twojego mieszkania. Niech przy okazji podleje kwiaty,
odbierze pocztę, przewietrzy mieszkanie lub zapali światła. Takie
rozwiązanie zapewni Ci większy komfort psychiczny podczas
wakacji. Nie będziesz musiał martwić się o mieszkanie, a w razie
potrzeby, zawsze możesz do niego zadzwonić i upewnić się, czy
wszystko jest OK.

Wyłącz lodówkę, zakręć wodę
Przed wyjazdem na wakacje koniecznie zakręć główny zawór
wody. Nawet, gdy zawiedzie uszczelka, nie zalejesz wtedy
swojego mieszkania, ani sąsiadów. Warto też wyłączyć sprzęt
AGD, w tym lodówki (pamiętaj o usunięciu z niej wszystkich
produktów, które mogą się zepsuć). Nie zostawiaj otwartych
okien. W trakcie nieobecności domowników w mieszkaniu
mogą pojawić się nieprzyjemne zapachy. Powodem tego typu
sytuacji jest dłuższe nieużytkowanie zlewu czy umywalki. Przed
dłuższym wyjazdem warto zatem usunąć z odpływu wszelkie
zanieczyszczenia, a następnie zalać go wrzątkiem.

Ostrożnie z Facebookiem
Nie chwal się w mediach społecznościowych tym, że masz
urlop. Złodzieje monitorują Facebook, Instagram i inne tego
typu portale, właśnie po to, aby dowiedzieć się, że nie ma Cię
w domu. Zdjęciami lepiej więc pochwalić się po powrocie.
A jeżeli z jakiegoś powodu bardzo chcesz podzielić się Twoimi
przygodami w sieci, zadbaj o to, by Twój profil i posty były
widoczne tylko dla znajomych.

Wypełnij wniosek o ubezpieczenie swojej twierdzy ze składką od
15 zł miesięcznie. W podstawowym wariancie ubezpieczenia,
oprócz ochrony wyposażenia Twojego mieszkania od zdarzeń
losowych, otrzymasz ubezpieczenie przed kradzieżą z włamaniem.

Choć nie możemy przewidzieć, co dziś czeka Cię w Twoim świecie, jednego możesz
być pewien:

Z naszym ubezpieczeniem
od 15 zł miesięcznie
Twoja twierdza będzie
bezpieczna.

Ruszaj!
Czas na
przygodę.

