Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Najczęstszymi ofiarami oszustw są osoby starsze. Presja czasu, gra na
emocjach oraz empatia osoby starszej – wszystko to prowadzi do sytuacji, w
której senior potrafi oddać oszczędności i kosztowności całego swojego życia.
Najczęściej stosowane metody przez oszustów:
„Metoda na wnuczka”: oszust podaje się za członka rodziny, informując, że
pilnie potrzebuje gotówki na spłatę pożyczki, operację dla chorego dziecka,
zakup auta w okazyjnej cenie lub chce zapłacić odszkodowanie osobie, którą
np. potrącił na przejściu dla pieszych;
„Metoda na oficera policji”: oszust podaje się za policjanta lub
funkcjonariusza CBŚP, który informuje, że rozpracowuje szajkę oszustów,
którzy właśnie zaatakowali konto bankowe swej ofiary i wyprowadzają z niego
pieniądze. Aby tego uniknąć, żądają wypłaty lub przekazania gotówki, która ma
pomóc schwytać złodziei;
„Metoda na pomoc społeczną”: oszust podaje się za pracownika opieki
społecznej, informując właściciela mieszkania, że została przyznana specjalna
zapomoga, tylko trzeba podpisać odpowiednie dokumenty i oświadczenia;
„Metoda na akwizytora”: oszust podaje się za sprzedawcę rewelacyjnych
produktów w szczególności produktów medycznych, które uzdrawiają i pomagają
we wszystkich schorzeniach. To zazwyczaj drogi i bezużyteczny towar;
„Metoda na urzędnika”: oszust podaje się za pracownika gazowni czy
administracji, który przedstawiając sfałszowane dokumenty niedopłaty za media
czy też zaliczek na wymianę liczników, pobiera w gotówce wysoką opłatę;
„Metoda na rurę”: oszust podaje się za pracownika administracji, informując
właściciela mieszkania, że zalewane jest mieszkanie sąsiadów, wobec czego
należy wykonać kontrolne sprawdzenie szczelności rur w pomieszczeniach;
„Metoda na szklankę wody”: oszust puka do drzwi domu, mieszkania i prosi o
pomoc ponieważ musi szybko zażyć lekarstwa, ale bez wody nie jest w stanie
tego zrobić. Właściciel mieszkania zaprasza taką osobę do siebie i zanim
zdąży napełnić szklankę wodą, traci schowane w szafie lub komodzie pieniądze
i wartościowe rzeczy;
„Metoda Covidowa”: oszust podaje się z przedstawiciela wyspecjalizowanej
firmy, która nieodpłatnie dokonuje dezynfekcji domów i mieszkań.
Zanim otworzysz drzwi, podniesiesz słuchawkę telefonu:
Sprawdź przez wizjer w drzwiach lub okno, kto do Ciebie przyszedł lub na
wyświetlaczu telefonu sprawdź, kto do Ciebie dzwoni;
Jeżeli nie znacz odwiedzającej Cię osoby nie otwieraj drzwi, zapytaj
przez drzwi o cel wizyty danej osoby, a w przypadku urzędnika poproś o

wylegitymowanie się;
Jeżeli Twoje drzwi wyposażone są w łańcuch zabezpieczający, uchyl drzwi
i sprawdź uważnie okazane dokumenty przybyłego gościa;
Jeżeli masz wątpliwości co do zasadności wizyty powiedz, że dzisiaj nie
masz czasu i umów się na inny termin;
Jeśli musisz kogoś wpuścić do mieszkania lub domu, nigdy nie spuszczaj
go ani na chwilę z oczu;
Jeżeli osoba jest natarczywa lub wywiera na Tobie presję, zadzwoń po
policję lub zaalarmuj otoczenie;
Nie przekazuj pieniędzy kurierom i nie wyrzucaj ich przez okno czy do
pojemników na śmieci.
Pamiętaj!
Prawdziwy funkcjonariusz nigdy nie poprosi o przekazanie pieniędzy lub
przelanie ich na konto w ramach pomocy w działaniach policyjnych – tak działa
tylko oszust! Żaden pracownik telekomunikacji, elektrowni, gazowni nie jest
upoważniony do pobierania zaliczek czy też opłat. W przypadku jakichkolwiek
podejrzeń, natychmiast powiadom policję, dzwoniąc pod bezpłatny numer 997 lub
112 albo zawiadom swojego dzielnicowego:
Wykaz miejskich dzielnicowych
W razie wątpliwości możesz też porozmawiać z policjantami z Komendy Policji w
Poznaniu, podczas specjalnego dyżuru dla seniorów:
Telefoniczny dyżur policjanta
Jak bezpiecznie wypłacać pieniądze z bankomatu lub w banku?
Przed wypłatą gotówki z bankomatu, gdy jesteś sam, upewnij się, czy nie
jesteś przez kogoś obserwowany;
Zapamiętaj numer PIN do swojej karty bankomatowej. Jeżeli nie jesteś
wstanie go zapamiętać, nigdy nie zapisuj go bezpośrednio na karcie
bankomatowej ani w innym widocznym miejscu;
Staraj się w porze wieczorowej i nocnej nie wypłacać z bankomatu zbyt
dużych kwot;
Zawsze upewnij się, czy po wyjściu z banku nikt za Tobą nie idzie.
Jak bezpiecznie spacerować?
Unikaj w porze wieczorowo-nocnej miejsc słabo oświetlonych i mało
uczęszczanych;
Można zaopatrzyć się w elementy odblaskowe – to znacznie zwiększa
widoczność po zmroku;
Warto mieć też gwizdek – żeby zaalarmować otoczenie w sytuacji
zagrożenia.
Jak bezpiecznie robić zakupy?
Nie noś ze sobą więcej gotówki, niż potrzebujesz;
Miej zawsze przygotowane drobne pieniądze, aby nie wyjmować za każdym
razem portfela

Tam, gdzie panuje tłok (na przykład w autobusie, w markecie, na targu),
trzymaj torbę przed sobą, zawsze zapiętą;

