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WŁAŚCIWA REAKCJA PRACOWNIKA BANKU UCHRONIŁA
SENIORKĘ PRZED UTRATĄ OSZCZĘDNOŚCI
Postawą godną naśladowania wykazał się pracownik jednej z olsztyńskich placówek bankowych.
Mężczyzna słysząc rozmowę telefoniczną seniorki z oszustem podającym się za policjanta,
ostrzegł 68-latkę o zagrożeniu i powiadomił służby. Jego czujność spowodowała, że seniorka nie
padła oﬁarą przestępców.
W środę (29.06.2022r.) olsztyńscy policjanci otrzymali zgłoszenie o próbie oszustwa metodą „na policjanta”. Z relacji
68-latki wynikało, że zadzwoniła do niej młoda kobieta, która podała się za jej siostrzenicę. Poprosiła pokrzywdzoną o
podanie jej aktualnego adresu zamieszkania, po czym nagle się rozłączyła. Po chwili do 68-latki zadzwonił mężczyzna,
który przedstawiał się jako funkcjonariusz policji. Przestępca twierdził, że seniorka wcześniej rozmawiała z oszustką i jej
oszczędności są zagrożone. Fałszywy policjant najpierw wypytał o posiadane pieniądze na koncie, a następnie polecił
jej udać się do placówki bankowej i wypłacić gotówkę, którą miała przekazać funkcjonariuszowi. Kobieta swoim
zachowaniem wzbudziła podejrzenia pracownika placówki handlowej. Mężczyzna słysząc rozmowę telefoniczną seniorki z
fałszywym policjantem zorientował się, że ma ona do czynienia z oszustem i ostrzegł kobietę o zagrożeniu. Następnie
pracownik zadzwonił na numer alarmowy i powiadomił służby o próbie oszusta. W ten sposób 68-latka ochroniła swoje
oszczędności.
W trosce o oszczędności starszych osób apelujemy o szczególną ostrożność oraz o stosowanie zasady ograniczonego
zaufania podczas rozmów telefonicznych, dotyczących pożyczek lub przekazania pieniędzy. Przede wszystkim należy
zachować ostrożność. Nie informujmy nikogo telefonicznie o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub przechowujemy
na koncie. Nie wypłacajmy z banku wszystkich oszczędności. W szczególności pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze
Policji nigdy nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie! Nigdy nie proszą też o przekazanie
pieniędzy nieznanej osobie. Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez przestępców. W przypadku podejrzenia, że
możemy mieć do czynienia z oszustem należy natychmiast skontaktować się z najbliższą jednostką Policji osobiście lub
telefonicznie dzwoniąc pod nr 112.
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