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SENIORZE! NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!
Data publikacji 20.05.2020

Oszuści cały czas aktywnie działają na terenie całego województwa. Pamiętajmy, że przestępcy
wciąż modyﬁkują swoje techniki oszustwa. Rozmawiajmy z naszymi dziadkami i rodzicami o tym
zagrożeniu. Jeśli znamy osoby samotne, warto również je uczulić na tego typu przestępstwa.
Ponownie przypominamy o zachowaniu szczególnej ostrożności.
W trakcie kilku dni w naszym województwie odnotowaliśmy wzmożoną aktywność oszustów. Pomimo wielokrotnych
apeli policjantów, wciąż zdarzają się osoby starsze, którzy dają się oszukać. Przestępcy wciąż modyﬁkują swoje metody
działania. Podają się za policjantów, funkcjonariuszy CBŚP, za członka rodziny i próbują przekonać osoby starsze, że na
przykład spowodowali śmiertelny wypadek. Nie wierzmy takim telefonom! Oszuści działają z presją czasu i powagą
funkcji, na którą się powołują, próbują nakłonić seniorów do wyjawienia wysokości oszczędności i przekazaniu tych
pieniędzy przysłanym osobom. Najważniejsze, żeby taką rozmowę jak najszybciej przerwać.
Przypominajmy naszym seniorom również o podstawowych zasadach obsługi telefonu, między innymi tej, że aby
wykonać nowe połączenie, to wcześniejsze musi być już zakończone. Dużą rolę odgrywają dzieci i wnukowie – to wciąż
pod nich podszywają się lub powołują sprawcy. Zapewnijmy swoich dziadków czy rodziców, że za pośrednictwem osób
trzecich nigdy nie będziemy chcieli od nich pożyczyć pieniędzy.
Przypominamy jak nie stać się oﬁarą oszustów?
Przede wszystkim należy zachować ostrożność - jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się pod członka naszej
rodziny i prosi o pieniądze lub policjanta, który mówi, że nasze pieniądze są zagrożone, nie podejmujmy
żadnych pochopnych działań. Podziel się zaraz tą informacją z bliskimi, nie działaj sam. Pamiętajmy, że nikt nie
będzie nam miał za złe tego, że zachowujemy się rozsądnie. Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez
oszustów.
Aby potwierdzić dane osoby dzwoniącej, najpierw należy rozłączyć połączenie, a dopiero później wybrać numeru
alarmowego 112.
Nigdy nie informujmy nikogo o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub przechowujemy na kontach bankowych.
W szczególności pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze Policji NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie
działaniach telefonicznie! NIGDY nie proszą też o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie lub przelanie na inne
konta bankowe.
W momencie, kiedy ktoś będzie chciał nas oszukać, podając się przez telefon, za policjanta – zakończmy
rozmowę telefoniczną! Nie wdawajmy się w rozmowę z oszustem. Jeżeli nie wiemy jak zareagować powiedzmy o
podejrzanym telefonie komuś z bliskich.
Policjanci wciąż informują starsze osoby o metodach, po które sięgają oszuści. Dzielnicowi podczas obchodu i spotkań z
mieszkańcami naszego regionu ostrzegają przed lekkomyślnym przekazywaniem pieniędzy osobom, których nie znają.
Apelujemy też do osób młodszych. Pamiętajmy o swoich dziadkach, rodzicach i samotnych sąsiadach. Rozmawiajmy z
nimi, przestrzegajmy i opowiadajmy historie dotyczące różnych metod oszustw, które usłyszeliśmy w mediach. Niech
wiedzą, że również do nich taki oszust może zadzwonić i zażądać pieniędzy. Seniorzy muszą być przygotowani na takie
sytuacje i wiedzieć jak reagować.

