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Taschendiebstahl
Die Tricks der Täter und wie 
Sie sich vor einem Diebstahl 

schützen können

Kradzieże  
kieszonkowe

Triki kieszonkowców i jak  
sie przed nimi uchronić

So können Sie sich vor Taschendiebstahl 
schützen
Wertgegenstände sollten nicht in Außentaschen von 
Rucksäcken, Handtaschen oder der Kleidung aufbewahrt 
werden.
Insbesondere Rucksäcke sind Fremdkörper auf dem 
Rücken ihrer Träger. Manipulationen daran werden nicht 
wahrgenommen.
Taschen und Rucksäcke sollten geschlossen sein und 
möglichst an der Körpervorderseite getragen werden.
Lassen Sie Jacken, Taschen und Rucksäcke nie unbeauf-
sichtigt liegen.
Werden Sie aufmerksam, wenn Sie plötzlich abgelenkt, 
bedrängt oder beschmutzt werden.
Lassen Sie beim Ablegen Ihrer Bekleidung an einer Garde-
robe keine Wertgegenstände in den Taschen.

Wir wollen, dass Sie sicher leben –  
Ihre Polizei Berlin

Jak uchronić się przed kradzieżą 
kieszonkową?
Nie noś wartościowych przedmiotów w zewnętrznych 
kieszeniach plecaków, toreb (torebek), kurtek, płaszczy 
itp.
Plecaki stanowią niejako „ciało obce” na plecach ich 
właścicieli. Nie poczujesz, że ktoś manipuluje przy 
twoim plecaku.
Torby, torebki i plecaki powinny być zamknięte i o ile to 
możliwe, noszone z przodu.
Nigdy nie pozostawiaj kurtki, płaszcza, torebki czy ple-
caka bez nadzoru.
Zachowaj czujność, jeśli ktoś nagle odwróci twoją 
uwagę, „niechcący” cię popchnie lub „przypadkiem” 
czymś pobrudzi.
Oddając płaszcz lub kurtkę do szatni zwróć uwagę, czy 
w kieszeniach nie znajdują się wartościowe przedmioty.

Zależy nam na twoim bezpieczeństwie 
Berlińska Policja

Verhalten nach einem Taschendiebstahl
Wählen Sie im Notfall immer 110!
Wenn Sie bestohlen wurden, sollten Sie unbedingt eine 
Strafanzeige bei der Polizei erstatten. Lassen Sie gestohlene 
Scheck- und Kreditkarten oder Handys sofort sperren.
Die Sperrung der SIM-Karte erfolgt über den jeweiligen 
Handyprovider.
Nutzen Sie zum Sperren von Kreditkarten die bundesein-
heitliche Hotline 
116 116
Die Seriennummer Ihres Handys können Sie vorsorglich 
über die Tastenkombination *#06# abfragen, um diese im 
Falle eines Diebstahls der Polizei mitzuteilen.

Jak zachować się w wypadku  
kradzieży?
W razie stwierdzenia kradzieży dzwoń pod 
numer 110!
Jeśli cię okradziono, koniecznie zgłoś ten fakt na policji. 
Natychmiast zablokuj skradzione karty kredytowe, karty 
płatnicze i telefony komórkowe.
Kartę SIM twojej komórki możesz zablokowac u swojego 
operatora telefonii komórkowej. 
W celu zablokowania karty kredytowej dzwoń pod ujedno-
licony we wszystkich landach RFN numer 
116 116.
Aby móc zgłosić kradzież na policji, warto uprzednio 
zanotować numer serii telefonu komórkowego. Uzyskasz 
go, wybierając kombinację #06#
Dalsze informacje znajdziesz na stronach internetowych

http://www.polizei-beratung.de  
http://www.polizei.berlin.de



Tatorte
Taschendiebe sind in nahezu allen öffentlichen Bereichen 
tätig, insbesondere 
•	 U-Bahn, S-Bahn, Buslinien
•	 Fernbahnhöfe, Flughäfen
•	 Bekleidungshäuser/Boutiquen
•	 Einkaufszentren
•	 Großveranstaltungen 
•	 Touristische Bereiche z. B. in Berlins City 
•	 Regierungsviertel
•	 Supermärkte
•	 Ruhige und bürgerliche Wohngegenden

Gdzie najczęściej dochodzi do 
kradzieży kieszonkowych?
Kieszonkowcy działają niemal w całej przestrzeni pub-
licznej, a zwłaszcza
• w metrze, w wagonach kolei miejskiej, w autobu-

sach
• na dworcach kolejowych, na lotniskach
• w domach towarowych, galeriach, butikach
• na imprezach masowych
• w miejscach licznie odwiedzanych przez turystów, 

np. w centrum Berlina
• w Dzielnicy Rządowej
• w supermarketach i sieciówkach
• w spokojnych dzielnicach mieszkaniowych

Tricks der Taschendiebe

Blockiertrick
Ein Täter bleibt plötzlich vor Ihnen stehen oder verzögert 
den Einstieg in öffentliche Verkehrsmittel.
Ein zweiter und/oder dritter Täter bedrängt Sie von hinten 
und bestiehlt Sie.

Rolltreppentrick
Der Täter betätigt die Notstoppeinrichtung an einer Roll-
treppe, so dass diese plötzlich stehen bleibt. Die Irritation 
nutzend, drängt sich der zweite und/oder dritte Täter von 
hinten an Sie heran oder an Ihnen vorbei. Dabei werden Sie 
bestohlen.

Stadtplantrick
Sie werden unter Vorhalten eines Stadtplans nach dem Weg 
befragt. Während Sie auf den Stadtplan schauen und Aus-
kunft geben, werden Sie bestohlen.

Restauranttrick
Der Dieb setzt sich im Restaurant mit der Stuhllehne seines 
Stuhles direkt hinter Ihren Stuhl, über deren Stuhllehne Sie 
Ihre Jacke oder Handtasche gehängt haben. Nun greift er 
durch seine Jacke hindurch in Ihre Jacke oder Tasche und 
entwendet Wertgegenstände.

Spendenlistentrick
Oft mehrere Täter treten unter Vorhalten einer Spendenliste 
und der Bitte um Geldspende für eine fiktive Organisation 
an Sie heran. Durch die Spendenliste abgelenkt, werden Sie 
bestohlen.

Bettelzetteltrick
Der Täter tritt unter Vorhalten eines Bettelzettels an 
 Restauranttische heran, auf denen Gäste ihre Handys oder 
Geldbörsen abgelegt haben. Der Dieb hält seinen Zettel 
über den Wertgegenstand und entwendet diesen. 

Geldwechseltrick
Der Täter bittet Sie, eine Geldmünze zu wechseln. Sie suchen 
hilfsbereit in Ihrer Börse nach Wechselgeld. Dabei entwen-
det der Dieb unbemerkt Geldscheine aus dem Geldschein-
fach Ihrer Geldbörse.

Triki kieszonkowców
Blokada
Jeden ze sprawców zatrzymuje się nagle tuż przed tobą 
lub uniemożliwia ci wejście do autobusu/metra/wagonu 
kolejki miejskiej. Jego wspólnik okrada cię, napierając na 
ciebie od tyłu.

Sztuczny tłok na ruchomych schodach
Sprawca uruchamia przycisk awaryjny, zatrzymując 
ruchome schody. Jego wspólnik/wspólnicy wykorzystują 
moment irytacji i napierającna ciebie z tyłu lub przeciska-
jąc się obok ciebie po schodach okradają cię.

Plan miasta
Ktoś prosi cię o wskazanie drogi na rozłożonym planie 
miasta. Udzielasz informacji, koncentrując się na planie, a 
tymczasem wspólnik „turysty“ cię okrada.

W restauracji
Złodziej siada w restauracji na krześle przylegającym 
oparciem do krzesła, na którym wisi twoja kurtka lub 
torebka. Pod osłoną przewieszonego przez ramię płasz-
cza sięga do kieszeni twojej kurtki lub do twojej torebki i 
wyciąga stamtąd rzeczy wartościowe.

Zbieranie datków na szczytny cel
Najczęściej kilku sprawców prosi cię o ofiarowanie datku 
na rzecz jakiejś fikcyjnej organizacji, podsuwając ci do 
podpisania lub wypełnienia listę lub formularz. Odwróciw-
szy w ten sposób twoją uwagę, jeden z nich cię okrada. 

Człowiek w potrzebie
Człowiek z tabliczką, informującą o jego trudnej sytuacji 
losowej, podchodzi w restauracji do stolików, na których 
lekkomyślni właściciele położyli swoje telefony komór-
kowe, portfele itp. Zasłoniwszy tabliczką wartościowy 
przedmiot, rzekomy „żebrak“ zabiera go ze stolika.

Drobne
Przechodzień pyta, czy możesz mu rozmienić monetę. 
Usłużnie szukasz w portfelu / portmonetce drobnych. 
Tymczasem złodziej wyjmuje ci z portfela banknoty. 


