KOMENDA MIEJSKA POLICJI W RYBNIKU
http://rybnik.slaska.policja.gov.pl/k22/informacje/wiadomosci/236967,Uwaga-Oszusci-znow-pojawili-sie-w-Rybniku.html
2018-07-17, 03:35

UWAGA! OSZUŚCI ZNÓW POJAWILI SIĘ W RYBNIKU!
Apelujemy do Państwa o ostrożność! Oszust podający się za „funkcjonariusza policji” znów dał o
sobie znać w Rybniku. Uważajcie! Bądźcie ostrożni, gdy nagle zadzwoni osoba podająca się za
krewnego lub policjanta i poprosi o pieniądze! Apelujemy do członków rodziny i opiekunów osób
starszych. Przeczytajcie poniższe informacje i powiedzcie o nich Waszym bliskim.
Apelujemy do Państwa o ostrożność! W Rybniku znowu pojawiali się oszuści. Dziś rybniccy policjanci otrzymali
informację o nieudanych próbach oszustwa, podczas których osoby podające się za „funkcjonariusza policji”
usiłowały wyłudzić pieniądze od starszych osób.
Przestępcy oszukujący starszych ludzi metodą na tzw. „wnuczka” czy „policjanta”, działają od wielu lat. Pomimo zatrzymania
przez policję w kraju wielu z nich, nadal docierają do nas sygnały o kolejnych pokrzywdzonych osobach.
Przy tego typu przestępstwach bardzo ważną rolę odgrywa profilaktyka. Chcemy tym przekazem zainteresować także
młodsze osoby, które dzięki bezpośrednim kontaktom z rodzicami, dziadkami i innymi starszymi osobami w rodzinie, mogą
przekazać im niezbędną wiedzę. Apelujemy do opiekunów, dzieci i wnuków osób starszych, aby rozmawiali ze swoimi
bliskimi o metodach działania oszustów. Prosimy przekazać seniorom informację, aby w żadnym przypadku nie wypłacali
pieniędzy obcym osobom, a zawiadomieni o jakimkolwiek zdarzeniu z udziałem ich bliskich najpierw sami zadzwonili do
osoby, która miałaby mieć np. wypadek drogowy, aby upewnić się, czy ktoś nie próbuje ich oszukać.
Oto zbiór najczęstszych metod działania oszustów:
●

Bardzo często popełnianym przestępstwem, którego ofiarami padają ludzie starsi, jest czyn polegający na wyłudzeniu
pieniędzy przez osoby podające się za członków rodziny lub bliskich znajomych, pod pretekstem pilnej życiowej potrzeby.
Sprawcy dzwonią na telefon domowy przedstawiając się jako wnuk, wnuczka, siostrzeniec lub siostrzenica (głos w telefonie
jest zniekształcony i starsi ludzie często myślą, iż dzwonią faktycznie osoby z rodziny) i prosząc o pożyczkę na zakup jakiejś
rzeczy w bardzo atrakcyjnej cenie. Najczęściej od razu informują „babcię” lub „dziadka”, że nie będą mogli przyjechać po
pieniądze i w związku z tym pieniądze odbierze znajomy lub kolega. Po pewnym czasie znajomy „wnuczka” zjawia się w
mieszkaniu ofiary po pożyczkę pieniężną.

●

Sprawcy oszustw mogą także podszywać się pod funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej, informując (np. że ktoś z
rodziny nie ma pieniędzy, aby zapłacić mandat lub że ktoś z bliskich popełnił przestępstwo lub wykroczenie. Jednocześnie
sugerują, iż sprawę można załatwić polubownie poza „granicami prawa”. Chęć udzielenia pomocy bliskim powoduje, że
osoby starsze płacą za tę „wymyśloną usługę” znaczne sumy pieniędzy.

●

Szczególną ostrożność należy również zachować w stosunku do osób podających się za urzędników i przedstawicieli
różnych instytucji. Często oszuści „podszywając się” za pracowników opieki społecznej, urzędu skarbowego czy ZUS-u
mogą twierdzić, że ich wizyta spowodowana jest wypłatą dodatkowego świadczenia pieniężnego lub materialnego,
przyznaniem większej emerytury lub renty czy zwrotem podatku dochodowego, a w celu uzyskania tych pieniędzy lub
świadczeń konieczne jest wniesienie opłaty manipulacyjnej lub przekazanie pieniędzy na zakup znaczków skarbowych.
Takie działanie sprawcy ma na celu wskazanie miejsca, gdzie przechowujemy pieniądze. Następnie złodziej prosi o podanie
np. szklanki wody, a w międzyczasie kradnie oszczędności lub cenne przedmioty znajdujące się w mieszkaniu. Podobne
metody działania mogą być wykorzystane przez domokrążców oferujących do sprzedaży tanie towary, czy też osoby innej
narodowości proszące o jałmużnę. Ostatnio w naszym regionie pojawili się oszuści, którzy działając pod legendą zbiórki
odzieży używanej, wykorzystując nieuwagę, okradają domowników.

Nie pozwólmy, aby w ten sposób nasi najbliżsi stracili dorobek swojego życia. Policjanci przestrzegają mieszkańców Rybnika i

powiatu rybnickiego przed oszustami wyłudzającymi od starszych osób pieniądze oraz domokrążcami.
Pamiętajmy, że zasada „ograniczonego zaufania” do nieznajomych obowiązuje nie tylko dzieci. Dorośli często o niej
zapominają, stając się ofiarami własnej łatwowierności i braku rozwagi. Oszuści wykorzystują ufność oraz dobre serce osób,
które nie potrafią odmówić pomocy w trudnej sytuacji. Niespodziewane telefony osób podających się za policjantów, od
dawno niewidzianych wnuków, siostrzenic czy kuzynów nie muszą zakończyć się naszą finansową porażką.
Z policyjnych informacji wynika, że coraz więcej osób jest świadomych zagrożenia. Dzięki temu często przestępcom nie
udaje się oszukać kolejnych osób, do których telefonują oszuści, próbujący wyłudzić pieniądze.
Nie dajmy przestępcom szansy! Nie pozwólmy, aby zabrali oszczędności życia! Na Państwa sygnały policjanci
czekają przez całą dobę. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że nie jest to członek rodziny, czy prawdziwy
funkcjonariusz tylko oszust lub w chwili, gdy telefonująca osoba postępuje w podany powyżej sposób PROSIMY
O NATYCHMIASTOWE POWIADOMIENIE POLICJI.
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