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UWAGA NA OSZUSTÓW PODAJĄCYCH SIĘ ZA POLICJANTÓW I
WNUCZKA
Oszuści wyłudzający pieniądze od osób starszych dotychczas powoływali się na wnuczków lub inne
osoby z bliskiej rodziny. Teraz coraz częściej podają się za policjantów lub funkcjonariuszy
Centralnego Biura Śledczego Policji.
Oszuści wyłudzający pieniądze od osób starszych dotychczas powoływali się na wnuczków lub inne osoby z bliskiej rodziny.
Tego typu oszustwa również jeszcze się zdarzają, jednak od jakiegoś czasu oszuści wymyślili sobie nowy sposób okradania.
Otóż często informują, że są policjantami, czy też funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji i w ten sposób
żerują na naiwności starszych osób.

Bardzo często zdarza się tak, że podczas rozmowy telefonicznej domniemany policjant, a tak naprawdę oszust, informuje, że
rozpracowuje szajkę złodziei wyłudzającą pieniądze na tzw.: „wnuczka” i potrzebuje pomocy swojego rozmówcy. Prosi tym
samym o wpłatę pieniędzy na wskazane konto, informując, że oszuści zostaną zatrzymani podczas pobierania tych pieniędzy,
przez co osoby pomagające domniemanym policjantom nie stracą nic, ale za to bardzo pomogą funkcjonariuszom. Niestety
starsi ludzie przez chęć pomocy fałszywym policjantom często tracą całe swoje oszczędności.
Jeżeli będziecie mieli Państwo wrażenie, że ktoś próbuje Was oszukać natychmiast powiadomcie o tym Policję. Zadzwońcie
do nas na bezpłatny numer alarmowy 997 albo, jeżeli korzystacie z telefonów komórkowych na numer 112. Przekażcie
dyżurnemu informacje o swoich podejrzeniach.

Policjanci natychmiast podejmą odpowiednie działania i pomogą Wam rozwiązać tą sytuację. Nie poniosą Państwo żadnych
konsekwencji nawet, jeżeli telefon od rzekomego wnuczka czy policjanta nie był próbą oszustwa. Policjanci są po to, aby Was
chronić, nie bójcie się zwracać do nas o pomoc.
Pamiętajmy, że POLICJANCI nigdy i pod żadnym pozorem nie zwracają się z prośbą o przekazanie jakichkolwiek kwot
pieniędzy. Tego rodzaju sytuacje są dowodem na to, że mamy do czynienia z oszustami.
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