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LA BORSA O LA VIDA
La custòdia dels diners manejats a les oficines, com a conseqüència de l'activitat bancària, requereix un comportament i cures determinades a
fi de reduir el risc de robatori i furt que comporta la disposició d'efectiu.
L'efectiu existent a les oficines………estarà sempre protegit mitjançant el seu dipòsit dins dels elements físics o instal·lacions amb que
compti per a aquesta funció l'Oficina……Per custodiar l'efectiu en qualsevol altre element no esmentat s'haurà de sol·licitar la corresponent
autorització del Departament de Seguretat de la DAR corresponent.
Les Oficines que registrin algun atracament o robatori, podran desviar les pèrdues patides al Fons de Compensació….quan, segons el parer
de la Unitat Central de Seguretat, hagin complert amb la normativa vigent ….
Si per necessitats operatives fos necessari carregar el caixer automàtic o dispensador/reciclador d'efectiu dins l'horari al públic, s'evitarà ferho en presència de desconeguts, tancant, quan sigui possible, les portes de l'oficina durant el temps que duri l'operació de càrrega.
Transport de fons de clients per compte del Banc:
Aquest tipus de pràctica s’ha de considerar com a excepcional..
Aquests transports es realitzaran sempre mitjançant vehicle blindat, utilitzant per aquesta tasca els serveis d'empresa de transports de fons
especialitzats, dels contractats pel Banc.

Aquests texts emmarcats, formen part de la normativa que sobre seguretat té
establert la nostra entitat i que bàsicament tendeixen a protegir les seves “propietats” i de
manera subsidiària la nostra seguretat personal.
Encara que és un fet, no reconegut ni oficial, tots sabem que a la pràctica
habitual, moltes oficines, exerceixen de “recaptadors” desplaçant-se al món exterior a la
recerca de diners de clients o a d’altres oficines a buscar efectiu, com a conseqüència de la
pressió comercial que el mateix Banc exerceix, a la vegada que no ens ajuden gens ni mica
les darreres mesures preses per la Empresa destinades a la reducció de la despesa, que
impedeixen el poder demanar o lliurar quantitats d’efectiu, quan és necessari.
Resulta gairebé esperpèntic, pensar que davant de tants mitjans de control i de
seguretat, per evitar pèrdues econòmiques i riscos innecessaris, hi hagi persones que en el
seu afany de servir a l'empresa, decideixin arriscar-se a efectuar un recorregut, per curt que
sigui, amb un feix de bitllets guardats, ja sigui a la seva butxaca o a la goma dels mitjons
(hauran demanat autorització a la DAR, per custodiar els diners d’aquesta manera?). Les
urbs modernes no tenen res a veure amb el “ Bosc Animat” i els delinqüents no són
“Fendetestas”, així doncs, si algú té la necessitat de grans emocions, li recomanem que
s'apunti a un curset de parapent o qualsevol altre esport d'adventures degudament regulat.
Davant d’aquests “modus operandi” solem pensar que no ens passarà res, i
preferim ignorar els riscos que comporta. Encara que la probabilitat que ens atraquin pel
carrer ens pugui semblar remota, les seves conseqüències poden anar des d’un simple
ensurt a l'agressió física més brutal. Perquè ho diem tot això? no és perquè sí i per
improbable o exagerat que ens pugui semblar, ja ha succeït. El resultat final, no sempre és
el del valent empleat que ha desarmat a l’agressor. No ens emboliquem en tasques que
ningú ens obliga a fer i que corresponen a un altre col·lectiu laboral preparat per aquests fins
(les empreses de Seguretat i transport de fons).
Ja prou ens perjudiquem la salut i la nostra vida familiar prolongant
indefinidament la jornada laboral, perquè a més a més ens juguem la vida exercint de
recaptadors medievals, i el lloc de treball incomplint la Normativa del banc. Renoi, jo no vull
ser aquest tipus d’heroi!!!
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