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KOLEJNE OSZUSTWO METODĄ „NA POLICJANTA”. OFIARĄ
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W ubiegłym tygodniu przestępcy znów podjęli próbę wyłudzenia pieniędzy metodą „na
policjanta”. W ten sposób została oszukana jedna z mieszkanek Jawora. Przestępcy wyłudzili od
niej 100 tysięcy złotych. Pomimo nieustannych licznych apeli Policji o zachowanie czujności,
seniorzy nadal wypłacają i przekazują pieniądze nieznanym osobom.
Sto tysięcy złotych straciła w ubiegłym tygodniu 81-letnia mieszkanka Jawora wskutek oszustwa metodą „na policjanta".
Dzwoniąca na telefon seniorki oszustka poinformowała kobietę, że bierze udział w tajnej akcji policyjnej mającej na celu
ochronę jej oszczędności. Rozmówczyni oświadczyła, że pieniądze seniorki są zagrożone i poprosiła, by 81-latka udała
się do banku i wybrała z konta swoje oszczędności, a następnie przekazała je policyjnemu kurierowi. Pokrzywdzona
uwierzyła oszustce i będąc przekonaną, że w ten sposób pomaga policji i uchroni swoje oszczędności, wybrała
wszystkie pieniądze, jakie miała na koncie bankowym, a następnie wyrzuciła je z okna swojego mieszkania fałszywemu
kurierowi policyjnemu. W ten sposób 81-letnia jaworzanka straciła 100 tysięcy złotych.
JAWORSKA POLICJA APELUJE!!!
Metody działania przestępców praktycznie się nie zmieniają. Często oszuści podczas rozmowy telefonicznej, nie każą
swojej oﬁerze rozłączać się. Wydają polecenia, by podczas prowadzonej rozmowy wciskały guziki na klawiaturze. W ten
sposób rzekomo będą przełączeni do innego policjanta, który potwierdzi jego tożsamość i uwiarygodni opisywaną
historię. Mimo że brzmi to irracjonalnie, przestępcom udaje się bardzo często osiągnąć swój cel. Tak też było w
przypadku 81-letniej seniorki.
By nie stać się oﬁarą oszustwa należy pamiętać, że policja podczas swoich działań nigdy nie żąda pieniędzy. Nie
należy również swoich oszczędności przekazywać osobom, których nie znamy. Potwierdzajmy informacje dotyczące tego
z kim rozmawiamy przez telefon. By to zrobić, należy najpierw się rozłączyć. Dane osoby podającej się za policjanta
potwierdzajmy wykonując telefon na znany nam nr 112. Jeśli jednak głos w słuchawce przedstawia się jako osoba nam
bliska, skontaktujmy się z rodziną i potwierdzajmy czy przekazane informacje np. o wypadku są prawdziwe. Pamiętajmy
również, by nie podawać przez telefon swoich danych wrażliwych takich jak haseł do konta bankowego, kodów BLIK,
miejsca zameldowania czy swojego PESEL-u. To wszystko dla bezpieczeństwa naszych bardzo często oszczędności
życia.
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