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UWAGA NA OSZUSTWA NA POLICJANTA, OSTRZEŻ SWOICH
BLISKICH!
Data publikacji 29.01.2019

Coraz więcej osób słyszy jak działają oszuści i jak nie stać się ich oﬁarą. Niestety przestępcy
wyszukują coraz to nowsze metody oszustw na policjanta. Wykorzystują zaufanie społeczeństwa
do funkcjonariuszy Policji by wyłudzić pieniądze od starszych osób.
Pamiętajmy, że oszuści wciąż poszukują swoich potencjalnych oﬁar. Najczęściej pokrzywdzonymi stają się starsze osoby.
Nie bądźmy więc obojętni i ostrzegajmy naszych krewnych o metodach działania przestępców. Seniorzy świadomi
zagrożenia i mający wiedzę, że mogą do nich telefonować czy tez pukać do ich drzwi przestępcy– będą ostrożniejsi a
przez to też bezpieczniejsi.
Algorytm postępowania przestępców jest następujący - dzwonią na numer stacjonarny i nawiązują rozmowę ze starszą
osobą podszywają się pod któregoś z członków rodziny. Po chwili jednak przerywają połączenie. Bardzo szybko telefon
ponownie dzwoni. Tym razem przestępca podaje się, za policjanta, funkcjonariusza CBŚ lub CBA. Oszust przekonuje
swego rozmówcę, że np. rozpracowuje zorganizowaną grupę przestępczą i prosi, aby mu w tym pomóc – poprzez
przekazanie gotówki, lub podanie haseł dostępu do konta w celu ochrony posiadanych pieniędzy. Głos w słuchawce
podkreśla, że dzięki temu będzie można zatrzymać prawdziwych przestępców. W rzeczywistości działanie to jest
bezprawne i nie ma nic wspólnego z postępowaniem funkcjonariuszy Policji, a jedynym celem jest zdobycie środków
ﬁnansowych przez zorganizowane grupy przestępcze. Po przekazaniu pieniędzy lub wpłaceniu ich na wskazane przez
oszusta konto - kontakt się urywa. Z reguły to właśnie w tym momencie - pokrzywdzony orientuje się, że padł oﬁarą
oszusta tracąc niejednokrotnie oszczędności życia.
Pamiętajmy!
Funkcjonariusze Policji NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie! NIGDY też
nie proszą o przekazywanie pieniędzy nieznanym osobom, nie proszą o dane kont bankowych, czy dane
osobowe. Aby nie stać się oﬁarą takiego przestępstwa nigdy nie podawaj przez telefon swoich danych.
Nie informuj, w jakich bankach i na jakich lokatach gromadzisz oszczędności. Nie ufaj nieznanym
rozmówcom. Pod żadnym pozorem nie pobieraj gotówki i nie przekazuj jej rzekomym policjantom.
We wszystkich podejrzanych czy wątpliwych sytuacjach, należy niezwłocznie skontaktować się z Policją
dzwoniąc po numer alarmowy 112.

