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OSZUŚCI ZAATAKOWALI! KOLEJNY SENIOR STRACIŁ
PIENIĄDZE
Data publikacji 21.02.2019

Nie pomogła interwencja kasjerki z banku i rozmowa z policjantami. Seniorka zmanipulowana
przez oszustów podających się za kryminalnych straciła znaczną sumę pieniędzy. Nad ustaleniem
i zatrzymaniem sprawców pracują policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.
Pierwsze połączenie, które odebrała 89-letnia mieszkanka powiatu piaseczyńskiego było od mężczyzny podającego się
za jej kuzyna. Osoba ta nie podała swojego imienia, ale poprosiła o pożyczenie kilkudziesięciu tysięcy złotych. Głos w
słuchawce nie pasował do żadnego z członków jej rodziny, więc połączenie zostało szybko zerwane przez dzwoniącego.
Chwilę później seniorka odebrała kolejny telefon. Tym razem była to kobieta, która przedstawiła się jako funkcjonariusz
Policji. Wmawiała seniorce, że razem z innymi policjantami rozpracowują szajkę oszustów i w związku z tym powinna
wypłacić pieniądze z banku i przekazać je wskazanej przez rozmówcę osobie.
Oszuści pokierowali rozmową tak, by kobieta uwierzyła, że w ten sposób pomoże Policji w zatrzymaniu sprawców.
Kazali jej jechać do jednego z banków w Błoniu i wypłacić pieniądze. Podrzucili w tym celu „policyjny telefon
komórkowy”, a także kilkaset złotych na opłacenie taksówki. Telefon był prawdopodobnie potrzebny sprawcom, by
kontrolować przebieg sytuacji. Gdy kobieta pobrała gotówkę i poszła w umówione miejsce, podszedł do niej mężczyzna,
któremu przekazała pieniądze. Oszustom było jednak mało, więc polecili kobiecie przyjechać do banku w Sochaczewie,
skąd również miała pobrać pieniądze.
Seniorka przyjechała do jednej z sochaczewskich placówek. Kasjerka w pewnym momencie zaczęła podejrzewać, że
kobieta mogła paść oﬁarą oszustów. Wypłaciła kilka tysięcy złotych, ale wezwała na miejsce policjantów. Sochaczewscy
mundurowi długo rozmawiali ze starszą kobietą, lecz seniorka nie wyjawiła prawdziwego powodu wypłaty gotówki
twierdząc, że jest ona potrzebna w związku z wizytą u notariusza. Po powrocie do domu kontakt z „funkcjonariuszką
kryminalnego” urwał się. Seniorka opowiedziała swoją historię kuzynce, która dzwoniąc do pobliskiej komendy uzyskała
informację, że Policja nie prowadziła żadnej tego typu akcji. Dopiero wtedy do 89-latki dotarło, że została oszukana.
Nad ustaleniem i zatrzymaniem sprawców tego wyłudzenia pracują już funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w
Piasecznie.
Powyższe zdarzenie to klasyczny przykład oszustwa metodą na „policjanta”. Niech będzie to przestroga dla innych
osób.
Sochaczewscy mundurowi przypominają!
Policjanci NIGDY nie informują o swoich działaniach operacyjnych i nie angażują do nich innych osób. Nigdy nie proszą
również o wypłatę pieniędzy z banku. Jeśli zadzwoni do Was jakaś osoba podająca się za funkcjonariusza, członka
rodziny, bądź pracownika innego urzędu i będzie prosiła o wypłatę i przekazanie pieniędzy, należy natychmiast
poinformować o tym prawdziwych policjantów.

(KWP zs. w Radomiu / kp)

