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Strona znajduje się w archiwum.

OSZUSTWA METODĄ „NA WNUCZKA”
Data publikacji 20.01.2010

Z całej Polski niemal codziennie dochodzą do nas informacje o oszustach działających metodą
„na wnuczka”. Ich oﬁarami najczęściej padają osoby starsze i samotne. Policjanci przestrzegają
przed ludźmi wykorzystującymi dobroduszność i łatwowierność starszych.
Mechanizm działania przestępców jest prosty i odbywa się według podobnego scenariusza: dzwoniący do osoby najczęściej starszej i samotnej- podaje się za członka jej rodziny. Podczas rozmowy telefonicznej w rozmaity sposób
zdobywa zaufanie starszych ludzi i wykorzystując ich łatwowierność i dobre serce, nakłania do udzielenia pożyczki na
pilne wydatki. Po uzyskaniu obietnicy pożyczki dzwoniący informuje, że po odbiór pieniędzy zgłosi się znajomy. Naiwne,
chcące pomóc osoby, wręczają pieniądze pośrednikowi, a zaraz potem ślad po pieniądzach i oszustach się urywa.
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.
W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, należy niezwłocznie powiadomić najbliższą jednostkę Policji lub zadzwonić pod
numer alarmowy 997 lub 112. Postarajmy się wówczas zapamiętać, jak najwięcej szczegółów dotyczących wyglądu i
zachowania osoby podejrzanej.
Tego typu zdarzenia zdarzają się w całym kraju.
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wnuczka” (format ﬂv - rozmiar 10.13 MB)

