NIE POZWÓLMY NA TO ABY NAS OSZUKANO!!!
CZ. 1
W różnych mediach słychać o przypadkach oszustw w całej Polsce metodą na tzw. „wnuczka".
Co zrobić aby nie obawiać się oszustów i naciągaczy? Jak postępować aby nie zostać ich kolejną
ofiarą ?

Krótko przedstawiamy schemat metody „Na wnuczka”
Dzwoniący zwykle podają się za członka bliższej lub dalszej rodziny. Stąd metoda ich działania
została nazwana potocznie „na wnuczka”. Przypominamy scenariusz oszustwa tą metodą:
W mieszkaniu starszej kobiety dzwoni telefon.
- Halo!
- To ja babciu….
- Tomek ?
- Tak, to ja babciu Tomek. Potrzebuję pilnie pieniędzy, bo miałem stłuczkę samochodem, boję się
mogę mieć duże kłopoty!
- To przyjedź Tomeczku, to dam ci te pieniądze.
- Babciu ja teraz nie mogę, przyjdzie do Ciebie Pan Policjant . To jemu dasz te pieniądze…
Ten krótki dialog to metoda, mechanizm całego oszustwa „na wnuczka”.
Jak nie trudno się domyśleć, gdy „policjant” odbierze od babci pieniądze słuch po nim zaginie.
Tym razem pojawił się nowy element uwiarygodniający całą historię. Oszust wysyła po pieniądze
rzekomego policjanta czy prokuratora.

Apelujemy - Radzimy!!!
1. Nie spiesz się, daj sobie czas do zastanowienia się , przemyślenia całej sytuacji.
2. Rozmawiaj z osobą podającą się za członka Twojej rodziny spokojnie, wypytując ją
o szczegóły zdarzenia z jego udziałem i nie podejmij natychmiastowej decyzji o pomocy
i przekazaniu pieniędzy. Daj sobie czas. Poproś, żeby rzekomy wnuczek zadzwonił ponownie
za jakiś czas.
3. Sprawdź, kto naprawdę dzwonił. Na przykład wykonaj telefon do prawdziwego wnuczka.
Upewnij się, że to on telefonował do Ciebie, a nie obca osoba, która się za niego podaje.
4. Po zakończeniu rozmowy natychmiast skontaktuj się z kimś bliskim, najlepiej z rodziną
wnuczka i sprawdź, czy osoba telefonująca jest tą, za którą się podaję. Takie działanie, oprócz

uzyskania pewności, że mamy do czynienia z oszustem, pozwoli wspólnie zastanowić się co
dalej zrobić.
5. Jak najszybciej poinformuj Policję (997 lub 112).

Jak krótko można scharakteryzować oszustów?
- Oszuści to rodzaj sprytnych przestępców,
- Cechują się wysoką inteligencją praktyczną , często mają wykształcenie minimum średnie,
- Łatwo adoptują się do nowych środowisk,
- Mają zdolności aktorskie, potrafią sprytnie i szybko wychodzić z opresji.
Funkcjonują wśród nas bez widocznych zaburzeń czy też patologii, starają się być zwykłymi,
prostymi ludźmi, nie wzbudzającymi podejrzeń, co pozwala im niepostrzeżenie bez zwrócenia
szczegółnej uwagi podejść do swojej ofiary, czasami tak blisko aby nie wzbudzić podejrzeń
a wszystko po to, aby przeprowadzić rekonesans i rozpaznanie swojej ofiary.
Oszust swoje działania przestępcze starannie planuje.
Żaden oszust „po omacku” nie bierze książki telefonicznej i na jej podstawie nie szuka swoich
ofiar, informacje uzyskane tą drogą mogą mu jedynie pomóc w przygotowaniui przestępczego
działania.

Skąd oszuści czerpią informacje na temat swoich ofiar?
Przebywają w towarzystwie osób starszych poszukując informacji o swoich ofiarach.
Przydatne dla siebie rzeczy mogą usłyszeć na poczcie, w banku, w parku, w sklepie, w galerii,
w środkach komunikacji, w urzędach i instytucjach podczas załatwiania przez osoby starsze
róznego rodzaju spraw.
Często kierują się plotkami o bogatej emerytce, otrzymanym spadku czy też odszkodowaniu
z ubezpieczenia, sprzedaży nieruchomości (ziemii, budynków) które to wiadomości wieloźródłowo
poddają sprawdzeniu (weryfikacji).
Często podróżują, zmieniają miejsca swojego pobytu, zmieniają otoczenie, pojawiają się nagle
i równie szybko ślad po nich ginie, nie rzucają się w oczy .
Generalnie wykorzystują naiwność osób starszych oraz skłonność do trzymania w domu często nie
małych ilości środków płatniczych oraz kosztowności, co ma znaczenie nie tylko w przypadku
oszustwa ale również kradzieży.

Radzimy Seniorom!!!
1. Nie ufamy osobom obcym , zarówno tym kontaktującym się z osobą starszą bezpośrednio,
jak również tym, którzy przychodzą do nas w imieniu członków najbliższej rodziny (dzieci,
wnuków, czasami brata lub siostry którzy sa również w podeszłym wieku, często kiedy
kontakt z nimi jest utrudniony).
2. Nie wpuszczamy do mieszkania osób obcych (bez względu na ich wiek i wygląd).

3. Nie przekazujemy (nie pożyczamy w zamian za dokument czy kosztowny zegarek,
biżuterię) pieniedzy osobom obcym, którzy nas odwiedzili na prośbę kogoś z rodziny.

Uprzedzamy!!!
Policjant, prokurator nigdy nie bierze udziału w przekazywaniu jakichkolwiek pieniędzy,
a wszelkie opłaty czy poręczenia finansowe odbywają się w budynku komendy Policji lub
Prokuratury (Sądu) nigdy w miejscu zamieszkania osób starszych czy też członków ich
rodzin.
Żądaj zawsze okazania legitymacji ze zdjęciem, a jeśli masz wątpliwości skontaktuj sie
telefonicznioe z najbliższą jednostką Policji, oszuści mogą również posiadać sfałszowaną
legitymację policyjną.
Zawsze w tego typu przypadkach miej ograniczone zaufanie do osób, które do Ciebie
przyszły!

