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89-LATKA OFIARĄ OSZUSTA
Data publikacji 18.04.2012

W ostatnich dniach po raz kolejny dali o sobie znać oszuści działający metodą „na wnuczka”.
Przestrzegamy osoby starsze przed oszustami, którzy usiłują wyłudzać pieniądze, dzwoniąc i
podając się za członka rodziny. Wczoraj oﬁarą oszustów padła 89-letnia mieszkanka naszego
miasta, która straciła 9 tysięcy złotych.
Wczoraj (17.04) do zielonogórskich policjantów zgłosiła się starsza kobieta, która poinformowała, że została oszukana.
Tego dnia około godziny 10:00 zadzwonił do niej mężczyzna, który podawał się za jej wnuczka i oświadczył, że brał
udział w wypadku drogowym i potrzebuje pieniędzy. Twierdził, że spowodował wypadek i - żeby nie pójść do więzienia
- potrzebuje 38 tysięcy złotych, które musi przekazać pokrzywdzonej. Kobieta przerażona tym faktem jak najszybciej
chciała pomóc dzwoniącemu „wnuczkowi” i powiedziała, że dysponuje 9 tysiącami złotych, które może mu przekazać.
Po pieniądze zgłosił się młody mężczyzna, gdyż wnuczek nie mógł przyjść. Informacje te zweryﬁkowała dopiero po kilku
godzinach, kiedy to około 17:00 zadzwoniła do niej jej córka. Wówczas okazało się, że starsza kobieta padła oﬁarą
oszusta.
Zielonogórscy policjanci wielokrotnie mieli do czynienia z podobnymi próbami uzyskania pieniędzy. Za każdym razem
sposób działania sprawców był podobny. Dzwonili, podając się za kogoś z rodziny (najczęściej wnuczka lub siostrzeńca),
i prosili o pożyczkę. Po pieniądze zwykle przysyłali „kolegę”, tłumacząc, że sami nie mogli przyjść. Niestety mimo wielu
ostrzeżeń ze strony policji w przeszłości zdarzały się przypadki, w których oszuści działający tą metodą pozbawiali
osoby starsze oszczędności. Na szczęście zgłaszają się również osoby, które wykazały się czujnością oraz zdrowym
rozsądkiem i nie dały się oszukać natychmiast powiadamiając Policję.
Pamiętajmy, że oszuści ogarnięci chęcią uzyskania pieniędzy nie cofną się przed żadnym sposobem ich zdobycia i
bardzo często żerują na uczuciach starszych wrażliwych osób. Pamiętajmy, żeby nie wpuszczać do domu nieznajomych
osób, nie przekazywać obcym pieniędzy ani nie przelewać pieniędzy na podane konta. Jeśli ktoś informuje nas o
jakimś wydarzeniu w rodzinie prosimy zadzwonić i potwierdzić taką informację. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy
natychmiast poinformować policję.
Jeżeli odebrali Państwo podejrzany telefon z prośbą o pożyczkę, prosimy pamiętać o środkach ostrożności:
1.
2.
3.
4.

Nie działać w pośpiechu i odłożyć termin udzielenia pożyczki (najlepiej o kilka dni).
Potwierdzić informację u innych członków rodziny.
Nie przekazywać pieniędzy obcym osobom, ani nie przelewać pieniędzy na wskazane konto bankowe.
O każdym podejrzanym telefonie pilnie poinformować POLICJĘ – nr alarmowy 997

Pamiętajmy! Nie każdy kto do nas dzwoni lub puka do drzwi ma uczciwe zamiary
(KWP w Gorzowie Wlkp. / wm)

