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16-KROTNIE PRÓBOWALI OSZUKAĆ MIESZKAŃCÓW, NA
SZCZĘŚCIE BEZSKUTECZNIE!
Data publikacji 22.09.2017

Wczoraj na terenie Zamościa doszło do 16 prób oszukania osób starszych. Tym razem oszuści
dzwoniąc do starszych osób przedstawiali się jako policjanci, którzy prowadzą czynności
związane z zatrzymaniem grupy dokonującej fałszerstw dokumentów tożsamości. Wypytywali o
konta bankowe oraz kwoty zgromadzonych na nich środków pieniężnych. W trzech przypadkach
osoby starsze uwierzyły oszustom i z kont bankowych wypłacili oszczędności. Jednak dzięki
szybkiej reakcji pracowników banku, pieniądze zostały ponownie wpłacone na konta, a oszustom
nie udało się wyłudzić żadnych pieniędzy.
W miniony czwartek 16 mieszkańców Zamościa poinformowało dyżurnego Policji, o tym że usiłowano wyłudzić od nich
pieniądze metodą na tzw. „policjanta”. We wszystkich przypadkach działanie oszustów było podobne. Dzwonili na
numery telefonów i przedstawiali się jako funkcjonariusze Policji. Następnie informowali rozmówców, że prowadzą
czynności związane z zatrzymaniem grupy dokonującej fałszerstw dokumentów tożsamości, za pomocą których mieli oni
wypłacać pieniądze z kont bankowych pokrzywdzonych, bądź zaciągać kredyty na ich dane personalne. Następnie
rozpytywali co do posiadanych kont oraz zgromadzonych środków pieniężnych.
W trzech przypadkach osoby uwierzyły oszustom i udały się do banków, aby wypłacić swoje oszczędności. Jednak
dzięki szybkiej reakcji pracowników banku, którzy zostali powiadomieni przez zamojską Policję o próbach oszustw,
osoby ponownie wpłaciły fundusze na swoje konta. Na szczęście wczoraj skończyło się na próbach oszukania osób.
Dzięki świadomości osób starszych, które o swoich podejrzeniach natychmiast informowały zamojską Policję oraz
zaangażowaniu pracowników banku oszustom nie udało się zrealizować swoich zamiarów. Nikt nie stracił swoich
oszczędności.
UWAGA!
Apelujemy o ostrożność w kontaktach z osobami, których nie znamy. Nasza czujność i ograniczone zaufanie może
uchronić Nas przed nieuczciwymi ludźmi, którzy próbują wyłudzić pieniądze. Pamiętajmy, iż policjanci nigdy nie proszą
o przekazanie pieniędzy, nie informują również telefonicznie o szczegółach spraw, które prowadzą. Gdy ktoś dzwoni w
takich sprawach i masz podejrzenie, że może być to oszustwo, powiadom Policję dzwoniąc pod numery: 997 lub 112.
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