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Seniorze ! Nie daj si? nabra? "na wnuczka" i "na policjanta"

Coraz cz??ciej osoby starsze nie daj? si? oszuka? tzw. „wnuczkom”. Niestety oszu?ci zmieniaj?
te? swój sposób dzia?ania. W ostatnim czasie odnotowuje si? sporo prób oszustw, gdzie sprawcy
podszywaj? si? ogólnie pod policjanta, czy te? wprost funkcjonariusza Centralnego Biura ?ledczego
Policji. Nigdy nie wiemy kiedy oszu?ci zaatakuj? ponownie dlatego jaworska policja apeluje o
ostro?no?? i otoczenie trosk? swoich bliskich oraz osób samotnych z s?siedztwa. Dzi?ki czujno?ci i
wiedzy o sposobach dzia?ania przest?pców oraz pomocy osób najbli?szych seniorzy mog? nie
straci? swoich oszcz?dno?ci.

W metodzie na tzw. „wnuczka” oszu?ci w rozmowie telefonicznej podaj? si? za bliskiego cz?onka
rodziny np. wnuczka, bratanka, kuzyna, siostrze?ca lub za cz?onka rodziny znajomych, s?siadów
czy przyjació?. Przedstawiaj? zmy?lon? histori? i prosz? o pieni?dze np. na op?at? kosztów
leczenia szpitalnego, na okazyjny zakup samochodu lub mieszkania. Gdy starsza osoba godzi si?
na udzielenie po?yczki t?umacz?, ?e nie mog? osobi?cie odebra? pieni?dzy i zrobi to za nich kto?
zaufany. Cierpliwie czekaj? je?li gotówka ma by? pobrana z banku. Zwykle prosz?, aby o tej
rozmowie nikogo nie powiadamia?, gdy? wstydz? si?, ?e musz? po?yczy? pieni?dze. Po ich odbiór
wysy?aj? wspólnika, który w umówionym miejscu i czasie odbiera pieni?dze. Dla wywarcia
wi?kszego wra?enia oszu?ci mog? podawa? si? za urz?dnika lub przedstawiciela jakiej? organizacji
b?d? instytucji. Coraz cz??ciej wmawiaj? starszym osobom, ?e s? funkcjonariuszami Policji lub
Centralnego Biura ?ledczego Policji, a pieni?dze s? potrzebne na „wykupienie z problemów”
cz?onka ich rodziny.
Druga metoda polega na namówieniu do wspó?pracy z rzekomym policjantem. Najpierw oszust
dzwoni podaj?c si? za wnuczka. Chwil? po zako?czeniu pierwszej rozmowy do ofiary dzwoni
kolejna osoba – podaj?c si? za funkcjonariusza CBS lub Policji. Na ogó? przest?pca informuje
rozmówc? o tym, ?e jest potencjaln? ofiar? oszustwa. Mówi, ?e poprzednia rozmowa telefoniczna
by?a prób? wy?udzenia pieni?dzy. Informuje o tym, ?e oszust zosta? namierzony. Nalega, aby
osoba pokrzywdzona wyp?aci?a okre?lon? sum? pieni?dzy z banku i przekaza?a j? wyznaczonej
osobie lub prosi o wykonanie przelewu bankowego na wskazany numer konta.
„Fa?szywy funkcjonariusz” podaje cz?sto wymy?lone nazwisko, a nawet numer odznaki, prosi
aby nie przerywa? rozmowy telefonicznej i wybra? numer na Policj?. Wtedy inny g?os w
s?uchawce przekonuje ofiar?, ?e bierze udzia? w akcji rozpracowania oszusta.
Sprawcy oszustw wywieraj? na ofiarach presj? czasu. Nie daj? chwili na zastanowienie si?, czy
sprawdzenie informacji o dzwoni?cym. Przekonuj? starsze osoby, ?e ich pieni?dze pomog? w
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schwytaniu przest?pców. Mówi?, ?e gotówka przechowywana na koncie nie jest bezpieczna, a
oszust ma do nich ?atwy dost?p. Przest?pcy podaj?c si? za funkcjonariuszy, gro??
konsekwencjami prawnymi, je?eli ich rozmówca nie b?dzie wspó?pracowa?.
Pami?tajmy Policja NIGDY telefonicznie nie informuje o prowadzonych przez siebie sprawach i
nigdy nie prosi o przekazanie pieni?dzy nieznanej osobie. NIGDY te? nie prosi o zaanga?owanie
naszych pieni?dzy do jakiejkolwiek akcji!
W trosce o Pa?stwa bezpiecze?stwo apelujemy wi?c, aby nie przekazywa? ?adnych pieni?dzy
osobom, które telefonicznie podaj? si? za cz?onków Waszej rodziny lub prosz? o przekazanie
pieni?dzy poprzez osoby po?rednicz?ce. Nie reagujmy pochopnie na has?o: syn, wnuczek,
siostrzenica potrzebuj? pomocy, gdy tylko us?yszymy g?os w s?uchawce. Nale?y sprawdzi? czy
jest to prawdziwy krewny poprzez skontaktowanie si? z innymi cz?onkami rodziny. Bliscy, z którymi
utrzymywany jest codzienny kontakt mog? pomóc potwierdzi?, ?e jest to ta osoba, za któr? si?
podaje oraz czy rzeczywi?cie potrzebuje pomocy o jak? prosi. Pami?tajmy, ?e sami równie?
mo?emy zweryfikowa? dzwoni?cego. Warto zadzwoni? bezpo?rednio do tych osób, czy na
komend? Policji i sprawdzi?. W wi?kszo?ci przypadków mamy numer telefonu do syna, córki czy
wnuczka. Nie bójmy si? do nich zadzwoni? i ustali?, czy przedstawiona sytuacja ma miejsce. W
zwi?zku z powy?szym zalecamy stosowanie zasady ograniczonego zaufania do nieznajomych –
lepiej wygl?da? na cz?owieka podejrzliwego ni? straci? dorobek ?ycia.
Powy?sze sytuacje mog? przydarzy? si? naszym bliskim lub s?siadom. Dlatego niezb?dne jest
pobudzenie czujno?ci rodzinnej oraz s?siedzkiej w celu zwi?kszenia bezpiecze?stwa osób
starszych, samotnych. Podzielmy si? wiedz? o sposobie dzia?ania sprawców z osobami
najbardziej zagro?onymi – seniorami. Ostrze?my ich nim b?dzie za pó?no.
O wszystkich próbach wy?udzenia pieni?dzy natychmiast informujmy Policj? korzystaj?c z numeru
alarmowego 997 lub 112. Nie obawiajmy si?, ?e alarm mo?e okaza? si? fa?szywy. Zadbajmy
wspólnie o nasze bezpiecze?stwo!
Zach?camy do obejrzenia cyklu filmów "Nie daj si? oszuka?"
Oszustwo na pracownika energetyki >>>
https://jawor.policja.gov.pl/dja/aktualnosci/bieza/58693,Seniorze-obejrzyj-film-pt-Oszustwo-napracownika-energetyki-i-NIE-DAJ-SIE-OSZUKA.html
Oszustwo na wypadek >>>
https://jawor.policja.gov.pl/dja/aktualnosci/bieza/57691,Seniorze-obejrzyj-film-pt-Oszustwo-nawypadek-i-NIE-DAJ-SIE-OSZUKAC.html?search=4782419
Oszustwo na covid >>> https://jawor.policja.gov.pl/dja/aktualnosci/bieza/57092,Seniorze-obejrzyjfilm-pt-Oszustwo-na-covid-i-NIE-DAJ-SIE-OSZUKAC.html?search=4782419
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Oszustwo na ksi??k? telefoniczn? >>>
https://jawor.policja.gov.pl/dja/aktualnosci/bieza/56171,Seniorze-obejrzyj-film-pt-Oszustwo-naksiazke-telefoniczna-i-NIE-DAJ-SIE-OSZUKAC.html?search=4782419
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