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SENIORZE NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!
Data publikacji 03.09.2019

Apelujemy do mieszkańców naszego powiatu o ostrożność w kontaktach z osobami podającymi
się za policjantów i prokuratorów. W ostatnich dniach w województwie opolskim doszło do kilku
prób oszustwa. Niestety w dwóch przypadkach przestępcom udało się oszukać osoby do których
dzwonili.
W pierwszym przypadku, mężczyzna podający się za policjanta, pod pozorem ochrony zagrożonych oszczędności,
wyłudził od 66-letniej mieszkanki Krapkowic ponad 20 000 złotych. W drugim z przypadków, osoba podająca się za
członka rodziny wyłudziła 70 000 złotych od 79-letniej mieszkanki Opola. Kobieta dała się zwieść oszustowi, po
informacji o tym, że jako rzekomy członek jej rodziny, potrzebuje on pomocy ﬁnansowej w związku z wypadkiem,
którego miał być sprawcą. W obu przypadkach kobiety w końcu skontaktowały się z prawdziwymi policjantami.
Apelujemy do mieszkańców naszego powiatu o ostrożność. Przypadki z powiatu opolskiego i krapkowickiego pokazują,
że oszuści wciąż działają i próbują nowych metod. Modyﬁkują te już nam znane i robią wszystko by ich przekaz był
wiarygodny. Nie dajmy się zwieść opowieściom rzekomych policjantów, funkcjonariuszy CBŚP czy też prokuratorów.
Zawsze taką historię możemy sprawdzić u swoich bliskich, pod numerem alarmowym 112 czy też udając się
bezpośrednio do najbliższej jednostki Policji. Policjanci nigdy nie dzwonią z żądaniem wypłaty bądź przekazania
pieniędzy.
Zadbajcie o bezpieczeństwo naszych seniorów. Rozmawiajcie z rodzicami i dziadkami o czyhających na nich
zagrożeniach ze strony oszustów i o możliwych technikach z których korzystają. Niech w każdej dziwnej bądź
niespotykanej sytuacji kontaktują się bezpośrednio ze swoimi bliskimi, dziećmi czy wnukami. Warto również zadbać, by
osoby starsze nie trzymał dużej gotówki w domach. To może ułatwić oszustom ich przestępczy proceder.
Również w sytuacji, gdy ktoś puka do naszych drzwi, upewnijmy się, że osoba która tam stoi jest nam znana, a jeśli
nie to zapytajmy o cel wizyty, poprośmy o okazanie dowodu tożsamości, legitymacji służbowej czy identyﬁkatora.
Uczciwej osoby nie zrazi takie postępowanie powodowane ostrożnością. W razie wątpliwości należy umówić się na inny
termin, sprawdzając uprzednio w administracji osiedla lub innej odpowiedniej instytucji wiarygodność osoby pukającej
do drzwi (jeśli osoba podaje się za przedstawiciela administracji lub innej odpowiedniej instytucji). Natomiast w sytuacji,
gdy osoba staje się natarczywa, natychmiast należy zadzwonić na Policję lub zaalarmować otoczenie.

