Zwykła ostrożność może
uchronić każdego przed
utratą zbieranych latami
oszczędności.
Informujmy naszych rodziców i dziadków o tym,
że są osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich
życzliwość.
Powiedzmy im jak zachować się w sytuacji kiedy
ktoś zadzwoni do nich z prośbą o pożyczenie
dużej ilości pieniędzy.
Zwróćmy uwagę na zagrożenie osobom starszym, o których wiemy, że mieszkają samotnie.
Wykorzystujmy spotkania z osobami starszymi
(obiady rodzinne, odwiedziny) i ostrzegajmy
bliskich przed zagrożeniami.

PAMIĘTAJ!!!
Żeby nie stać się ofiarą przestępstwa na wnuczka/policjanta:
1. działaj rozważnie;
2. nie ulegaj emocjom;
3. kieruj się zasadą ograniczonego zaufania do nieznanych nam osób, które pukają do naszych drzwi
lub dzwoniąc podszywają się za bliskich.
Bądź podejrzliwy, gdy ktoś ponagla nas do szybkiego
podjęcia ważnych finansowych decyzji.

Gdy podejrzewasz, że masz do czynienia
z oszustem, zadzwoń koniecznie na Policję
pod bezpłatny numer alarmowy 997 lub
112!!!

Bezpieczny senior
w swoim domu
Jak nie stać się ofiarą oszustów?
Babciu,
tu wnuczek...

Nie bądźmy obojętni!
Halo, z tej strony policja...

UWAGA!!!
Przestępcy działający metodą na wnuczka/na
policjanta lub innego funkcjonariusza służb
publicznych wciąż oszukują starsze osoby. Wyłudzają pieniądze, które często stanowią wszystkie
oszczędności seniorów.
Liczba przestępstw popełnianych na wnuczka/na
policjanta systematycznie rośnie: z 439 w 2006
roku do 2429 w 2015 roku.

Metoda na wnuczka
sposób działania oszustów
1. Dzwoni telefon;
2. Ktoś mówi, że jest Twoim wnuczkiem, krewnym – coś się wydarzyło: wypadek, choroba,
okazjonalny zakup;
3. Pilnie potrzebne są pieniądze, jeśli nie masz
pieniędzy, pada prośba o zaciągnięcie kredytu;
4. Oszust prosi Cię o przekazanie pieniędzy
wskazanej osobie lub wykonanie przelewu;
5. Pomogłeś, przekazałeś pieniądze, czekasz…
6. Uspokoiłeś się, dopiero teraz dzwonisz do
wnuczka, na policję.
7. Już wiesz, że dałeś się oszukać. Straciłeś
wszystkie swoje oszczędności!

Jak nie stać się ofiarą oszustów?
Przede wszystkim należy
zachowaj ostrożność!
Jeżeli dzwoni do ktoś, kto podszywa się pod członka naszej rodziny i prosi o pieniądze, nie podejmuj
żadnych pochopnych działań.
Nie informuj nikogo telefonicznie o ilości pieniędzy,
które mamy w domu lub jakie przechowujemy na
koncie. Nie wypłacaj z banku wszystkich oszczędności.

Najpierw zawsze się upewnij!
Zadzwoń do kogoś z rodziny, zapytaj o to czy osoba,
która prosiła nas o pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje.

Nikt nie będzie nam miał za złe tego,
że zachowujemy się rozsądnie.

PAMIĘTAJ!!!
Nigdy nie przekazuj pieniędzy
nieznajomym osobom.

Metoda na policjanta
sposób działania oszustów
1. Dzwoni telefon;
2. Ktoś mówi, że jest Twoim wnuczkiem,
krewnym – coś się wydarzyło: wypadek,
choroba, okazjonalny zakup;
3. Pilnie potrzebne są pieniądze, jeśli nie
masz pieniędzy, pada prośba o zaciągnięcie
kredytu;
4. Rozmówca się rozłącza, a za chwilę telefon
dzwoni ponownie;
5. Ktoś mówi, że trwa akcja policyjna, która
pozwoli zatrzymać oszustów…
6. Pada prośba o zachowanie wszystkiego
w tajemnicy;
7. Rozmówca prosi Cię o przekazanie pieniędzy
oszustowi „jako przynęty”;
8. Pomogłeś, przekazałeś pieniądze, czekasz…
9. Zostałeś oszukany metodą „na policjanta”!

UWAGA!!!

Policjanci NIGDY nie informują
o prowadzonych przez siebie
sprawach telefonicznie i nigdy
nie proszą też o przekazanie
pieniędzy.

