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UWAGA NA FAŁSZYWYCH WNUCZKÓW I POLICJANTÓW !!!
Mimo rozlicznych apeli ze strony policji i prowadzonych pod tym kontem kampanii również przy
wykorzystaniu środków masowego przekazu, nadal dochodzi do przypadków wyłudzenia przez
oszustów od osób starszych ich oszczędności, które niejednokrotnie są oszczędnościami życia. Do
takiej sytuacji doszło również w tym tygodniu na terenie Koluszek.

Mechanizm działania sprawców, których celem jest oszukanie seniorów i wyłudzenie od nich oszczędności
jest we wszystkich przypadkach bardzo podobny. Sprawcy za oﬁarę wybierają osobę w wieku senioralnym.
Korzystają ze starych książek telefonicznych i dzwoniąc na ogół na stacjonarny numer telefonu pod
różnego rodzaju ,,legendą” próbują wpłynąć na stan emocjonalny swojej oﬁary. W tym celu informują, ją
np. że najbliższa im osoba uległa wypadkowi i potrzebne są pieniądze na operację, która może uratować jej
życie lub podając się ,,za policjanta” informują, że ta sama bliska osoba była sprawcą wypadku drogowego
i grozi jej więzienie ale za zgodą prokuratora można się z tej kary ,,wykupić” za określoną kwotę. Następnie
do miejsca zamieszkania oﬁary wysyłany jest ,,kurier”, który ma być rzekomym znajomym bliskiej nam
osoby a którą poproszono o pomoc w pośrednictwie przy przekazaniu oszczędności lub rzekomy
,,policjant”. Sprawa wychodzi na jaw dopiero przy próbie kontaktu oﬁary z bliską osobą, której miało
przydarzyć się nieszczęście lub innymi członkami rodziny.
Podobny do wymienionego mechanizm działania wykorzystali sprawcy, którzy 29 sierpnia 2018 roku
oszukali na kwotę 10 tysięcy złotych, 84-letnią mieszkankę Koluszek.

APELUJEMY!!!
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego kolejny raz zwracają się z apelem
by rozmawiać i przestrzegać naszych bliski o zagrożeniach dotyczących osób starszych. Jak wskazuje
powyższy przykład, nadal popularnymi wśród przestępców metodami oszustw ,,pod legendą” są oszustwa
„ na wnuczka” i „na policjanta”. Niemniej jednak sposób działania sprawców ewoluuje i stosują oni coraz to
bardziej wymyślne metody. Zdarzają się przypadki oszustw ,,na inkasenta” , przedstawiciela opieki
społecznej czy służby zdrowia, na kominiarza czy przedstawiciela Funduszy Europejskich, którzy w
przypadku ciężkiej sytuacji życiowej czy trudnych warunków lokalowych po weryﬁkacji stanu pomieszczeń,
może przyznać bardzo wysokie, bezzwrotne doﬁnansowanie, wówczas dochodzi również do splądrowania
mieszkania i kradzieży.
Jak widać fantazja oszustów nie zna granic, a osoby starsze mające w sobie dużo empatii i ufności do
bliźnich dają się oszukać. Dlatego należy być bardzo czujnym, utrzymywać częsty kontakt z osobami
starszymi i przestrzegać je przed oszustami.
Należy również pamiętać, że Policja nigdy przez telefon nie nakłania do przekazywania jakichkolwiek
pieniędzy. Prośby o wsparcie ﬁnansowe od bliskich zawsze należy sprawdzić kontaktując się z nimi
bezpośrednio lub oddzwaniając na posiadane numery telefonów.
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