Nie popełnić tego błędu, nie daj się oszukać! Przy sprzedaży różnych rzeczy w internecie
powinniśmy dokładnie ustalić warunki transakcji i nie korzystać z przesyłanych nam linków
przypominają podlascy policjanci. Dotkliwie przekonała się o tym mieszkanka powiatu
monieckiego, która straciła prawie wszystkie swoje oszczędności. Chciała pierwszy raz w życiu
sprzedać dziecięce rzeczy na jednym z portali aukcyjnych. Niemal natychmiast za
pośrednictwem komunikatora internetowego odezwali się do niej ludzie zainteresowani
zakupem. Postanowiłam sprzedać troszkę rzeczy dziecka, wózek, łóżeczko, fotelik
samochodowy. Prawda to, co już ona wyrosła. I w tym momencie wystawiłam na olx. Pierwszy
raz to zrobiłam, bo nie wystawiałam nigdy wcześniej żadnych rzeczy. W ciągu 10 minut od
wystawienia zaczęły do mnie przychodzić pytania na whatsappa czy aktualne? 9 osób zapytało
i to wszyscy na whatsappa od razu wysyłali wiadomości. Byłam bardzo zadowolona, mówię
kurczę fajna cena, szybko sprzedam. Super. Zaczęłam odpisywać, tak aktualne, aktualne.
Zaczynało się to w ten sposób, że dzień dobry, miła rozmowa, czy aktualne? W jakim stanie?
Niby proste pytania. Tak jak zawsze się zadaje, ale był haczyk. Pytając oni już mieli tak jakby
namierzony mój telefon i mówią, że wyślą kuriera. Myślę super. Przyjadą, odbiorą towar,
zapakują. Nic mnie nie interesuje. Koszty po stronie kupującego. Mogę nawet przeczytać jedną
taką rozmowę. Pierwsza lepsza, witam czy ogłoszenie jest nadal aktualne? Pytam, które
ogłoszenie? Łóżeczko czy wózek? No łóżeczko chcę kupić. Powiedz mi czy mogę wysłać
kuriera z inpostu do pani, aby odebrał towar za usługi kurierskie, zapłacę własny koszt. Płatność
otrzyma pani z góry. Już składam zamówienie. Płatności wysyła pani inpost. Po otrzymaniu
płatności zamówienia kurier zadzwoni do pani, aby ustalić godzinę przyjazdu i odbioru
przesyłki. Pani wskazuje czas odbioru. Wysłał mi szczegóły operacji, tak jakby, szczerze
mówiąc, wygląda to jak potwierdzenie z banku, że mi wpłacił pieniądze i pod spodem jest link.
Zamówienie może odebrać płatnik i czekać na telefon od kuriera. Powiedz, o której powinien
przyjechać do ciebie? Napisałam ok. Odbiór poza Białymstokiem, miał być osobisty, ale skoro
tak to to proszę o przedpłatę. Wysłał właśnie ten link, w który weszłam. Pyta udało ci się?
Powiedzieli, że musisz podać kod weryfikacyjny. Jak pani kliknęła w ten link, czy musiała
pani podać jakieś dane? Nie nic nie musiałam wypełniać. Czyli wystarczyło po prostu kliknąć
w link? Weszłam w link i oni już działali na moim koncie. I w tym momencie jak oni piszą, nie
opuszczaj strony ja wyszłam z konta bankowego, zerwałam kontakt, tak jakby przez telefon
czy otrzymałaś kod weryfikacyjny? Zrobiłam automatyczne uzupełnianie kodów i coś nie
wchodzi, nie chce wejść. Zrób zrzut ekranu tego co otrzymałaś. No zrobiłam zrzut ekranu i
krzyczał żeby sms-y z banku. Ja mówię z jakiego banku? Ja już na konto wchodzę zebrali.
Mogę zapytać jak dużo? 950 złotych. To jest dużo. No żebym miała też tyle pieniędzy, no to
nie musiałabym sprzedawać tego łóżeczka, mogłaby oddać komuś bardziej potrzebnemu. Czy
pani kiedykolwiek słyszała wcześniej o takich oszustwach, może ktoś ze znajomych miał taką
przygodę? Nie właśnie. To pierwszy raz. Mówię nie sprzedawałam wcześniej nic na olx,
dlatego też tak dałam się wkopać. Nie zdążyli mi wyczyścić tego co było na koncie
oszczędnościowym, bo musieli właśnie z konta oszczędnościowego dostać potwierdzenie.
Tylko zrobili przelewy na te konto, a już transakcji się nie udało, bo zakończyłam. Bo żebym
nie zakończyła tego, to by mi do końca wszystko wyczyścić, jeszcze na minusie mogłabym
mieć konto. Jak długo to trwało? To bardzo szybko, bo oni to robią w ciągu kilku minut. To nie
trwa jakąś godzinę czy dwie, to jest dosłownie sześć siedem minut rozmowy i konto jest puste.
Wiadomo, że każdy liczy pieniądze, liczy każdy grosz. Chciałby wykorzystać dla dziecka te
pieniądze czy dla siebie czy na cokolwiek. A to jeszcze był Dzień Dziecka. Naprawdę to jest
bardzo przykre, że ludzie, w takiej formie, oszukują, człowiek człowiekowi. Ktoś nie wie jaki
ma stan w domu. Wyczyści konto, to jest po prostu najbardziej przykra sytuacja jaką miałam
finansową. Nie popełnię tego błędu, nie daj się oszukać! Nie klikaj w przesyłane linki i nie
przekazuj osobą nieznajomym uwierzytelniających kodów bankowych. W ten sposób unikniesz

utraty oszczędności podinspektor Tomasz Krupa rzecznik podlaskiej Policji. Nie popełnił tego
błędu nie daj się oszukać! Kampania społeczna Polskiego Radia Białystok oraz podlaskiej
Policji.

