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Ponad 20 tysięcy złotych straciła 25-letnia mieszkanka powiatu zamojskiego, która uwierzyła
poznanemu przez Internet mężczyźnie. Osobiście nigdy się nie spotkali. Rozmawiali jedynie za
pośrednictwem telefonu i Internetu. Pomimo tego kobieta wierzyła w jego uczciwość, aż do
chwili, gdy spełniła jego ﬁnansowe prośby, po których kontakt ze „znajomym” się urwał.
Policjanci wyjaśniają okoliczności przestępstwa i apelują o ostrożność w kontaktach z osobami
poznanymi w sieci.
O tym, jak niebezpieczne i „kosztowne” mogą być znajomości zawierane za pośrednictwem portali internetowych
przekonała się 25-letnia mieszkanka powiatu zamojskiego, która została oszukana przez poznanego w ten sposób
mężczyznę i straciła pieniądze w kwocie ponad 20 tys. zł. Wczoraj o oszustwie powiadomiła zamojską policję.
25-latka powiedziała policjantom, że na początku marca br. za pośrednictwem jednego z portali internetowych poznała
mężczyznę. Nawiązali bliższą znajomość internetową, każdego dnia długo ze sobą rozmawiali, pisali mnóstwo sms-ów.
Znała jedynie jego imię i nazwisko oraz wiek. Do spotkania w realnym świecie między nimi nigdy nie doszło.
Po kilku dniach znajomości mężczyzna poprosił 25-latkę o pożyczenie pieniędzy, tłumacząc się, że ma przejściowe
problemy ﬁnansowe, które spowodowały blokadę jego kont bankowych. Zapewniał, że wszystkie pieniądze odda w
najbliższym czasie.
Początkowo były to prośby o kilkaset złotych. Mężczyzna, co kilka dni ponawiał prośby o pożyczki, które nieświadoma
podstępu kobieta spełniała, przelewając pieniądze na wskazane konto.
Po miesiącu znajomości, internetowy znajomy powiadomił ją telefonicznie, że miał wypadek na motocyklu i przebywa
w szpitalu czekając na operację. W tym momencie do ich znajomości dołączyła jego rzekoma kuzynka, która poprzez
wiadomość tekstową poprosiła 25-latkę o pieniądze, niezbędne do operacji ratującej motocykliście życie.
Poruszona losem znajomego 25-latka poprosiła o wsparcie ﬁnansowe najbliższą rodzinę. Zdobyła 13 tys. zł. i przelała je
na konto mężczyzny. Po tym przelewie kontakt z nim się urwał. Pomimo licznych prób nawiązania połączeń
telefonicznych i pisania wiadomości nie udało się jej porozmawiać ze „znajomym”. Wówczas zorientowała się, że
została oszukana. 25-latka łącznie straciła ponad 20 tys. zł.
Policjanci z zamojskiej komendy wyjaśniają szczegóły i okoliczności oszustwa. Zgodne z polskim prawem za
doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Apelujemy o zachowanie ostrożności w kontaktach z osobami poznanymi za pośrednictwem Internetu. W
rzeczywistości nie wiemy, jakie zamiary wobec nas ma poznana w sieci osoba. Nie należy wierzyć we
wszystkie opowiadane historie, nie należy również spełniać próśb ﬁnansowych „internetowych znajomych”
bez wcześniejszego upewnienia się, czy przypadkiem nie mamy do czynienia z oszustem, który chce
wzbogacić się naszym kosztem wykorzystując naszą łatwowierność, życzliwość i empatię.
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