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UWAGA NA FAŁSZYWYCH „WNUCZKÓW” I „POLICJANTÓW” –
POJAWILI SIĘ PONOWNIE!
Policjanci z powiatu legionowskiego ponownie otrzymali sygnał, że pojawili się oszuści wyłudzający
pieniądze od starszych, samotnie mieszkających osób. Tym razem ofiarami przestępców padła 79
letnia kobieta, którą fałszywy „policjant” oszukał na 20 tysięcy złotych! 69-latka natomiast w porę
zorientowała się, i nie dała okraść na 50 tysięcy fałszywej „córce”. Sprawcy kontaktują się
telefonicznie ze swoją ofiarą, podając się za wnuka, innych członków rodziny, policjanta, prokuratora
i wykorzystując łatwowierność starszych osób wyłudzają od nich znaczne kwoty pieniędzy. Policja
ostrzega. Nie daj się oszukać.
Oszuści wykorzystują różne sposoby, aby wzbogacić się kosztem nieostrożnych osób.
Jednym ze sposobów jest podanie się za członków rodziny. Cel jest jeden – okraść.
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie przestrzegają przed oszustwami
dokonywanymi metodą „na wnuczka”, „policjanta”, policjanta CBŚP, „ prokuratora”.
Mechanizm dokonywania tego typu przestępstw jest zwykle podobny.
Przestępca najpierw dzwoni do swojej przyszłej ofiary, przedstawiając się za wnuczkę,
wnuczka lub dalszego krewnego. Na początku rozmowy przeprasza, że długo się nie
kontaktował. Następnie informuje, że znalazł się w trudnej sytuacji i pilnie potrzebuje
„pożyczyć” znaczną sumę pieniędzy. Jako powód może podawać okazyjny zakup
samochodu, potrzebę sfinansowania leczenia, kupno mieszkania, komputera itp. W
czasie takiej rozmowy oszust sonduje możliwości finansowe ofiary i prosi o pilne
zorganizowanie pieniędzy.
W chwili, kiedy uzyska zgodę na pożyczkę umawia się na spotkanie. Charakterystycznym elementem działania oszusta jest
to, że w trakcie pierwszej rozmowy lub dzwoniąc ponownie informuje, iż nie będzie mógł przyjść po pieniądze osobiście.
Tłumaczy, że po gotówkę przyjedzie jego znajomy lub znajoma. Osoba ta zostaje dokładnie opisana, znane rozmówcy jest
również jego imię i nazwisko, oczywiście fikcyjne, zmyślone. Podstawiona osoba, współsprawca oszustwa, odwiedza ofiarę w
domu lub spotyka się z nią w ustalonym miejscu. Po odebraniu pieniędzy kontakt się urywa. Ofiara orientuje się, że została
oszukana dopiero w chwili kontaktu z prawdziwym krewnym, za którego podawał się oszust.
Kiedy natomiast oszust podaje się za policjanta, policjanta Centralnego Biura Śledczego Policji lub prokuratora przekonuje
starszą osobę, że rozpracowuje zorganizowaną grupę przestępczą i prosi, aby mu w tym pomóc. Twierdzi, że dzięki temu
będzie można zatrzymać przestępców oszukujących starsze osoby i zapobiec utracie oszczędności np. zdeponowanych na
bankowej lokacie. Pomoc ma polegać na przekazaniu gotówki lub pozostawieniu pieniędzy we wskazanym miejscu. Może też,
mówić że ktoś z bliskich ofiary jest w ciężkiej sytuacji, bo popełnił przestępstwo i potrzebuje gotówki przekazując
podszywanemu bliskiemu słuchawkę.
W minioną środę i czwartek po południu przestępcy, wykorzystując opisany mechanizm działania, oszukali w ten sposób
dwie mieszkanki Jabłonny.
Do 79-letniej kobiety zadzwonił mężczyzna i podając się za policjanta oświadczył, iż jej wnuczka miała wypadek drogowy
śmiertelny i potrzebne są pieniądze, aby nie poszła do więzienia. Kobieta wybrała pieniądze z banku i zaniosła na wskazane
jej miejsce, w którym przekazała je kobiecie podającej się za mecenasa.

Drugi przypadek zakończył się szczęśliwie. Otóż do 69-letniej mieszkanki Jabłonny zadzwoniła kobieta, która podała się za jej
córkę i prosiła o pilna pomoc, gdyż spowodowała wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym i musi wpłacić kaucję w
wysokości 50 tysięcy złotych. Kobieta początkowo się zgodziła na przekazanie pieniędzy. Kiedy szła do banku po pieniądze
ponownie do niej dzwoniono i pośpieszano. Kiedy kobieta była już w banku zadzwoniła do swojej córki i wyszło na jaw, że nie
miała ona żadnego zdarzenia drogowego.
W obu sprawach Policja prowadzi dochodzenie.
POLICJA OSTRZEGA ZAPAMIĘTAJ!
NIE DAWAJ GOTÓWKI ŻADNYM OBCYM OSOBOM – ZNAJOMYM LUB KOLEGOM SWOJEGO KREWNEGO. POLICJANT LUB
PROKURATOR NIGDY TELEFONICZNIE NIE ŻĄDAJĄ PIENIEDZY.
W przypadku jakichkolwiek podejrzeń lub wątpliwości, że nie jest to członek rodziny tylko oszust lub w chwili, gdy dzwoniąca
osoba postępuje w podany powyżej sposób PROSIMY O NATYCHMIASTOWE POWIADOMIENIE POLICJI – pod numerami
alarmowymi 997 lub 112 (z telefonów komórkowych) albo całodobowo bezpośrednio do oficera dyżurnego Komendy Policji w
Legionowie, pod numerem telefonu 22/60 48 213.
Przekaż informacje rodzinie, znajomym, sasiadom. Nie wszyscy przeczytają komunikat w Internecie.
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