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Policjanci przypominają osobom starszym o oszustach, którzy wykorzystują ludzką ufność,
otwartość i szczere intencje. Pamiętajmy, że ich pomysłowość i przebiegłość jest nieograniczona.
Pod pozorem okazji, nieszczęścia, podając się za krewnych, pracowników społecznych,
urzędników lub funkcjonariuszy publicznych wprowadzają w błąd swoje oﬁary, zyskują ich
zaufanie i okradają! Niemal każdego tygodnia dochodzi to kilkunastu prób oszustw. Pieniądze
najczęściej mają być przeznaczone na pomoc poszkodowanym w wypadkach.

Każdego niemal tygodnia dochodzi do oszustów popełnianych na szkodę osób starszych. Sprawcy wykorzystując dobroć
seniorów i ich chęć niesienia pomocy, podszywając się za pracowników różnych ﬁrm, instytucji, czy członków rodziny,
wyłudzają od nich pieniądze. Często mieszkańcy naszego województwa tracą oszczędności całego życia. Policjanci
garnizonu lubelskiego organizują szereg akcji, kampanii prewencyjnych oraz spotkań, w trakcie których mówią o
metodach działania sprawców i ostrzegać jak nie stać się oﬁarą przestępstwa. W ostatnim czasie przygotowaliśmy i
przekazaliśmy osobom potencjalnie narażonym na tego typu przestępstwa 5 000 ulotek z informacją jak ustrzec się
oszustów.
Jak nie stać się oﬁarą oszustów?
Przede wszystkim należy zachować ostrożność – jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się pod członka naszej
rodziny i prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań. Nie informujmy nikogo telefonicznie o ilości
pieniędzy, które mamy w domu lub jakie przechowujemy na koncie. Nie wypłacajmy z banku wszystkich oszczędności.
Zadzwońmy do kogoś z rodziny, zapytajmy o to czy osoba, która prosiła nas o pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje.
Pamiętajmy, że nikt nie będzie nam miał za złe tego, że zachowujemy się rozsądnie. Nie ulegajmy presji czasu
wywieranej przez oszustów. Niezwykle ważna jest także czujność pracowników banków czy urzędów pocztowych.
Przypominamy! Żeby nie stać się oﬁarą takiego przestępstwa musimy działać rozważnie i nie ulegać emocjom oraz
kierować się zasadą ograniczonego zaufania do nieznanych nam osób, które pukają do naszych drzwi lub dzwoniąc
podszywają się za bliskich.
Bądźmy także podejrzliwi, gdy ktoś zasłaniając się pośpiechem ponagla nas do szybkiego podjęcia ważnych

ﬁnansowych decyzji.
Pamiętajmy także, że prawdziwi policjanci NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie i
nigdy nie proszą też o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie.
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