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LISTONOSZ ZAPOBIEGŁ PRÓBIE OSZUSTWA „NA WNUCZKA”
Data publikacji 02.12.2015

Zasługujące na uznanie zachowanie listonosza pokrzyżowało plany oszustów. Przestępcy
próbowali wyłudzić 50 tysięcy złotych od 90-letniej mieszkanki Braniewa. Policjanci przestrzegają
przed pochopnym przekazywaniem pieniędzy osobom, które podszywają się pod wnuczków.

To kolejny taki przypadek zgłoszony do braniewskiej jednostki policji w ciągu dwóch tygodni. W ubiegły czwartek (26
listopada) policjanci otrzymali cztery informacje o próbie wyłudzenia pieniędzy przez fałszywych wnuczków. Jednak
seniorzy byli czujni i nie dali się oszukać. Funkcjonariusze po zgłoszeniu zadziałali od razu prewencyjnie – informacje o
oszustach ukazały się w lokalnych mediach, do księży z paraﬁi powiatu braniewskiego skierowano apel z prośbą o
odczytanie go podczas mszy. Świadomość ludzi starszych oraz ich rodzin, znajomych jest coraz większa i przynosi
efekty.
Tak było w przypadku wczorajszej próby oszustwa na wnuczka, gdzie zainterweniował listonosz. Mężczyzna był
świadkiem rozmowy 90-latki z osobą, która podając się za wnuczkę seniorki prosiła ją o 50 tysięcy złotych. Miała być
to kwota za „pozytywne załatwienie sprawy” w związku ze spowodowanym wypadkiem drogowym. Listonosz uświadomił
kobiecie schemat działania oszustów i o wszystkim powiadomił braniewskich policjantów.
Komendant Powiatowy Policji w Braniewie insp. Grzegorz Sieński podziękował listonoszowi za udaremnienie
przestępstwa. O jego postawie zostanie poinformowany również Naczelnik Urzędu Pocztowego w Braniewie.
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Policja przestrzega przed oszustami działającymi tzw. metodą “na wnuczka”.
Przestępcy dzwonią na telefon stacjonarny do osób starszych udając wnuczka lub wnuczkę, którzy ulegli wypadkowi i
potrzebują pomocy ﬁnansowej aby uniknąć konsekwencji prawnych. Przestępcy udają nawet policjantów, prokuratorów,
sędziów lub innych funkcjonariuszy, żądając przekazania im pieniędzy pod pretekstem prowadzenia działań śledczych.
Pamiętajmy, że policjanci nigdy nie żądają przekazania pieniędzy za wykonanie jakichkolwiek czynności. W sytuacji, gdy
ktoś podając się za funkcjonariusza prosi o gotówkę w rozmowie telefonicznej, jest oszustem chcącym wyłudzić
pieniądze.

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń prosimy o kontakt z Policją pod alarmowy numer telefonu 997 lub 112. Warto
również skontaktować się z najbliższą rodziną i powiadomić ich o próbie oszustwa.
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