WAKACJE U BABCI 

Droga Babciu
NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!
W związku z rosnącą liczbą dokonywanych kradzieży wśród ludzi
starszych przez osoby podające się za członków rodziny,
„policjantów CBŚ” Podlaska Policja apeluje o wyjątkową
ostrożność!!!
Jak działają oszuści?

- Kontaktują się telefonicznie, podszywając się pod członka
rodziny np. wnuka i proszą o pilne pożyczenie gotówki.
Pieniądze zazwyczaj przekazywane są przelewem na konto lub
przez rzekomego znajomego. Informują, że nie mogą odebrać
pieniędzy osobiście i wyślą znajomego, ze wskazaniem
dokładnego opisu osoby. W umówionym terminie do mieszkania
przychodzi opisana osoba, która w imieniu rzekomego członka
rodziny odbiera pieniądze.
- Zdobywają zaufanie podając się za funkcjonariusza „Policji
•
CBŚ”, który tropi oszusta wyłudzającego pieniądze. „Policjant”
ten prosi o przesłanie pieniędzy, które miałyby pomóc
w ustaleniu tożsamości oszusta.
Jak chronić się przed oszustami?

• Nie ufaj osobom, które dzwoniąc do Ciebie przedstawiają się
jako członek rodziny i proszą o pilne pożyczenie gotówki!
• Po zakończonej rozmowie koniecznie potwierdzaj tożsamość
osoby dzwoniącej!
• Nigdy nie ulegaj presji czasu, którą wywierają oszuści!
• Nigdy pod żadnym pozorem nie przekazuj pieniędzy osobom
obcym!
• Pamiętaj, funkcjonariusz Policji NIGDY nie zwróci się do
Ciebie z prośbą o przekazanie/przelew na konto bankowe
środków pieniężnych.
Apelujemy!!!
Każdy kto zetknie się z opisanym sposobem działania przestępców
powinien natychmiast skontaktować się z jednostką Policji
 997 lub 112
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