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PRÓBY OSZUSTW METODĄ „NA PROKURATURA”
W ostatnim czasie w mediach dużo się słyszy o aktywności oszustów, którzy podszywając się za
stróży prawa próbują wyłudzić pieniądze od starszych osób. W miniony wtorek monieccy policjanci
otrzymali informację od mieszkanek gminy Jaświły o takich próbach. Tym razem oszuści podszywali
się za prokuratora. Kobiety wykazały się jednak czujnością i nie dały się oszukać.
W miniony wtorek, w godzinach popołudniowych monieccy policjanci otrzymali informacje od dwóch mieszkanek gminy
Jaświły o próbach oszustw. Jak ustalili do 57-letniej kobiety zadzwonił mężczyzna podając się za prokuratora. Powiedział, że
jej syn miał wypadek i aby polubownie załatwić sprawę zażądał 15 tysięcy złotych. Kobieta zachowując rozwagę, w trakcie
rozmowy z "prokuratorem" zadzwoniła do syna sprawdzić, czy faktycznie ma problemy. Oszust słysząc rozmowę natychmiast
się rozłączył.
Podobna sytuacja miała miejsce w stosunku do 61-latki. Mieszkanka gminy Jaświły również otrzymała telefon od nieznanego
mężczyzny, który jak w poprzednim przypadku podawał się za prokuratora. Informując rozmówczynię, że jej córka
spowodowała wypadek drogowy, zażądał 35 tysięcy złotych za polubowne załatwienie sprawy. W tym przypadku kobieta
jadąc do banku zweryﬁkowała powyższe informacje dzwoniąc do córki. Wracając do domu zauważyła oznakowany radiowóz i
o swojej sytuacji niezwłocznie powiadomiła policjantów. Gdy do 61- latki ponownie zadzwonili oszuści, ta wiedząc już z kim
ma do czynienia, poinformowała ich, że pieniądze przekaże im w domu. Po tym telefonie oszuści nie skontaktowali się więcej
z kobietą.
Monieccy policjanci apelują o ostrożność i rozsądek. W mediach bardzo dużo słyszymy o próbach wyłudzeń pieniędzy.
Oszuści sięgają po coraz to nowsze metody, a ich wyobraźnia nie zna granic. Wymyślają ciągle nowe historie, które
pozwalają im wyłudzać pieniądze.
Pamiętajmy, że prawdziwy prokurator czy policjant nigdy nie będzie od nas żądał żadnych pieniędzy!!! W
przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności rozmówcy za każdym razem należy powiadomić policję. Aby nie
stać się oﬁarą tego typu przestępstw pamiętajmy o zasadzie ograniczonego zaufania względem obcych.
Jeżeli odebrali Państwo podejrzany telefon z prośbą o pożyczkę, czy przekazanie pieniędzy prosimy o zachowanie
szczególnej ostrożności:
nie przekazywać pieniędzy obcym osobom, ani nie przelewać pieniędzy na wskazane konto,
nigdy nie przekazywać swoich danych: adresu, numeru PESEL czy danych dostępowych do kont bankowych,
nie działać w pośpiechu, nie podejmować pochopnych decyzji
poradzić się rodziny, znajomych lub policji,
w przypadku podawania się rozmówcy za funkcjonariusza policji i żądania od nas pieniędzy, należy ROZŁĄCZYĆ się, a
następnie w każdym przypadku zadzwonić pod bezpłatny numer 112 i poinformować o takiej sytuacji.
Apelujemy również do wszystkich, którzy mieszkają w sąsiedztwie starszych, samotnych ludzi, bądź mają takie osoby w

rodzinie, aby uprzedzić je technikach działania jakimi posługują się oszuści.
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