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JAK NIE PAŚĆ OFIARĄ OSZUSTWA ”NA WNUCZKA”
Policjanci ostrzegają przed oszustami działającymi metodą "na wnuczka". Ich oﬁarami najczęściej
padają osoby starsze i samotne. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i rozwagę w kontaktach z
nieznajomymi, którzy przychodzą do domu bądź dzwonią podając się za członków rodziny, znajomych
lub za pracowników różnych instytucji. Przed przekazaniem jakichkolwiek pieniędzy czy innych
rzeczy wartościowych, należy jak najszybciej skontaktować się z osobą, do której mają one traﬁć. W
ten sposób upewnimy się, że to rzeczywiście ona zwracała się do nas z prośbą i nie zostaniemy
oszukani.
Metoda działania przestępców za każdym razem jest bardzo podobna. Najczęściej wyszukują osobę, jej adres i numer
telefonu w książce telefonicznej. Wówczas otrzymujemy telefon od osoby podającej się za członka rodziny: wnuczka, kolegi,
przyjaciela. Oszuści proszą o pożyczenie wysokiej kwoty pieniędzy, ale najczęściej zgadzają się na niższą. Następnie
informują nas, że przyślą kolegę lub koleżankę po odbiór gotówki, bo sami nie mogą ze względu na wypadek, chorobę, czy
inną ciężką sytuację rodzinną. Później starsza osoba kontaktując się z rodziną dowiaduje się, że została oszukana.
Pamiętajmy, żeby zachować ostrożność i nie przekazywać pieniędzy osobom, których nie znamy.
Najczęściej wystarczają zwykłe środki ostrożności i kilka podstawowych rad, by nie paść oﬁarą oszustów działających metodą
”na wnuczka”:
nie otwieraj drzwi bez sprawdzenia, kto i po co przyszedł - spójrz przez wizjer i zapytaj,
jeśli zjawił się przedstawiciel jakiejś instytucji np. banku, administracji, elektrowni czy gazowni, bez otwierania drzwi
sprawdź telefonicznie czy był on do Was kierowany; jeśli nie masz telefonu poproś, aby przyszedł z sąsiadem
mieszkającym obok,
jeśli musisz kogoś wpuści, nie zostawiaj go ani na chwilę samego w mieszkaniu; najlepiej, żeby towarzyszyli Wam
wtedy Wasi sąsiedzi lub ktoś z rodziny,
nie dawaj żadnych pieniędzy akwizytorom czy inkasentom i nie podpisuj z nimi żadnych umów; transakcje zawieraj w
siedzibie ﬁrmy lub za pośrednictwem poczty; jeśli to niemożliwe przed podpisaniem skonsultuj się z kimś z rodziny,
nie przekazuj żadnych pieniędzy osobom, które telefonicznie podają się za członków Waszej rodziny lub proszą o
przekazanie pieniędzy poprzez osoby pośredniczące; sprawdźmy, czy jest to prawdziwy krewny; oddzwońmy do
niego lub skontaktujmy się z innymi członkami rodziny, którzy mogą potwierdzić, że jest to ta osoba, za którą się
podaje oraz czy rzeczywiście potrzebuje takiej pomocy, o jaką prosi,
mając w domu pieniądze schowaj je w miejscu trudno dostępnym,
nie udzielaj żadnych informacji przez telefon, szczególnie swoich danych personalnych, numerów kont bankowych i
haseł do nich, nie mów o swoich planach życiowych czy członkach rodziny.
Pamiętajmy, aby zawsze o swoich podejrzeniach powiadomić Policję. Wówczas postarajmy się zapamiętać jak najwięcej
szczegółów dotyczących wyglądu i zachowania osoby podejrzanej.

Ocena: 3/5 (2)

Tweet

kradzieże, oszustwa
kradzieże

