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WYRÓŻNIONE ZA CZUJNOŚĆ
Data publikacji 19.09.2017

Pierwszy zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bielecki podczas
spotkania pogratulował dziś pracownicom jednej z placówek bankowych, które uchroniły 90letniego kielczanina przed stratą oszczędności życia. Pani Justyna Kumór wraz z dyrektorem
oddziału banku panią Marią Cabaj zorientowały się, że jest on oszukiwany i powiadomiły o tym
policjantów.
Sytuacja miała miejsce 29.08.2017 r. ok. godz. 12.00. Do 90-letniego mieszkańca Kielc zadzwonił mężczyzna podający
się za funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji. Rozmówca twierdził, że jednostka jest na tropie hakerów,
którzy czyhają na pieniądze seniora. Fałszywy policjant poinstruował 90-latka, że powinien wypłacić z banku 30 tys. zł i
przekazać „funkcjonariuszom”. Mieszkaniec Kielc uwierzył, że rozmawia z policjantem i po kilkunastu minutach dojechał
do jednej z placówek bankowych, gdzie chciał wypłacić wskazaną kwotę pieniędzy. Podczas dopełniania formalności
pracownice banku zorientowały się, że senior prawdopodobnie padł oﬁarą oszustwa i o całej sytuacji powiadomiły
kieleckich policjantów. Dzięki ich dociekliwości oraz czujności, 90-latek nie przekazał oszustom oszczędności życia.
Dziś, 19.09.br., za taką postawę i właściwe postępowanie pracownicom banku podziękował pierwszy zastępca
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bielecki. Zaznaczył on, jak ważne jest reagowanie na takie
sytuacje i weryﬁkowanie, czy przychodząca do banku osoba, która nagle chce wypłacić wszystkie swoje pieniądze
zgromadzone na koncie, bądź zaciągnąć duży kredyt, nie staje się oﬁarą oszusta. Jedynie przenikliwość i czujność może
pomóc uchronić ją przed stratą oszczędności.
Kobiety natomiast zaznaczyły, że poinformowanie policjantów o zaistniałej sytuacji było dla nich czymś naturalnym, tym
bardziej, że miały one wiedzę na temat przestępstw popełnianych metodą „na wnuczka”, czy też „na policjanta”.
Natomiast pani dyrektor Maria Cabaj brała udział w szkoleniu o tej tematyce. Dzięki temu kobiety dość szybko nabrały
podejrzeń, że 90-latek może mieć do czynienia z przestępcą, który chce wykorzystać jego ufność.
W spotkaniu uczestniczył także dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Kielcach Grzegorz Kłaczkiewicz, który przypomniał
o projekcie proﬁlaktycznym „CYBERBANK” realizowanym ze środków Narodowego Baku Polskiego, którego celem jest
upowszechnianie wśród seniorów bezpiecznych zasad korzystania z bankowości elektronicznej oraz informowanie, jak
nie stać się oﬁarą przestępstwa o charakterze oszustwa bankowego. W ramach projektu z pracownikami placówek
bankowych spotykali się już specjaliści z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach delegowani z Wydziału Prewencji
oraz Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Wydziału dw. z Cyberprzestępczością. Funkcjonariusze mówili m.in.
o nowych metodach oszustw i cyberbezpieczeństwie.
Pamiętajmy!!!
Policjanci nigdy nie informują telefonicznie o swoich działaniach i nigdy nie proszą o przekazywanie im
jakichkolwiek kwot pieniędzy!!!
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