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NIE DAJ SIĘ NABRAĆ! OSZUSTWA "NA WNUCZKA" I "NA
POLICJANTA"
Przestępcy działający metodą "na wnuczka” czy „na policjanta" wciąż oszukują, głównie starsze
osoby. Wyłudzają pieniądze, które często stanowią wszystkie oszczędności seniorów. Nie bądźmy
obojętni i ostrzeżmy naszych krewnych, że mogą do nich telefonować osoby podszywające się pod
członków rodziny lub policjantów.
Metody działania oszustów zmieniają się i ewoluują. Wiedza na temat oszustw i świadomość techniki manipulacyjnych
stanowią najlepsze zabezpieczenie.
Jak nie stać się ofiarą oszustów?
Przede wszystkim należy zachować ostrożność - jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się np. pod członka naszej rodziny i
prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań.
Nie informujmy nikogo o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub przechowujemy na koncie.
Zadzwońmy do kogoś z rodziny, zapytajmy o to czy osoba, która prosiła nas o pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje.
Pamiętajmy, że nikt nie będzie nam miał za złe tego, że zachowujemy się rozsądnie. Nie ulegajmy presji czasu wywieranej
przez oszustów.
W szczególności pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze Policji NIGDY nie informują o prowadzonych przez
siebie sprawach telefonicznie!
Nigdy nie proszą też o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie.
W momencie, kiedy ktoś będzie chciał nas oszukać, podając się przez telefon, za policjanta – zakończmy rozmowę
telefoniczną! Nie wdawajmy się w dyskusję z oszustem. Jeżeli nie wiemy jak zareagować powiedzmy o podejrzanym telefonie
komuś bliskiemu.
Zwracamy się z apelem, zwłaszcza do osób młodych - informujmy naszych rodziców i dziadków o tym, że są osoby,
które mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość. Powiedzmy im jak zachować się w sytuacji kiedy ktoś zadzwoni do nich z
prośbą o pożyczenie dużej ilości pieniędzy. Zwróćmy uwagę na zagrożenie osobom starszym, o których wiemy, że mieszkają
samotnie.
W profilaktykę zaangażowani są też dzielnicowi, którzy w bezpośrednich rozmowach z ludźmi przestrzegają, apelują o
rozwagę i edukują. Policjanci uczestniczą także w zebraniach wspólnot mieszkaniowych, współpracują z zarządcami
spółdzielni, biorą udział w dyskusjach w klubach seniora. Innym sposobem dotarcia do szerszego grona odbiorców jest
współpraca z lokalnymi parafiami. Kolejną płaszczyzną działań profilaktycznych są szkolenia dla pracowników banków. To
dzięki ich czujności można uchronić seniora przed utratą majątku. Policjanci uwrażliwiają bankowców na sytuację kiedy
starsza osoba chce pobrać lub przelać dużą ilość pieniędzy.
By zapobiec tego typu przestępstwom - Policja wciąż rozwija sposoby docierania do seniorów i ich bliskich. Współpracujemy
także z administratorem Regionalnego Systemu Ostrzegania. Osoby wpisane do tego systemu otrzymują informację z
ostrzeżeniami, na temat aktywności i metod działania oszustów.
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