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UWAGA OSZUST
APEL DO SENIOROW ORAZ ICH BLISKICH I OPIEKUNOW

W trosce o bezpieczeństwo osób starszych, policjanci garnizonu śląskiego apelują! Przeczytajcie 
poniższe rady lub powiedzcie o nich Waszym bliskim, którzy często pozostając sami w domu są 
narażeni na działanie oszustów i domokrążców.

JAK SIĘ CHRONIĆ PRZED OSZUSTEM?

• będąc w domu zawsze zamykaj drzwi wejściowe na zamki;

• nie otwieraj drzwi bez sprawdzenia, kto i po co przyszedł -  spójrz przez wizjer i zapytaj;

• jeśli zjawił się przedstawiciel jakiejś instytucji, np.: Policji, banku, administracji, elektrowni
czy gazowni, bez otwierania drzwi sprawdź telefonicznie> czy byl on do Twojego domu 
kierowany; jeśli nie masz telefonu poproś, aby przyszedł z sąsiadem mieszkającym obok;

• jeśli musisz kogoś wpuścić, nie zostawiaj go ani na chwilę samego w mieszkaniu; najlepiej.,
zeby obecny byl wtedy sąsiad lub ktoś z rodziny;

• nie przekazuj iadnych pieniędzy funkcjonariuszom Policji, CBA, CBŚP czy tez akwizytorom
i inkasentom, nie podpisuj z nimi żadnych umów; każda szanująca się firma transakcje 
zawiera w swojej siedzibie lub za pośrednictwem poczty;

• nie przekazuj także żadnych pieniędzy osobom, które telefonicznie podają się za członków
Twojej rodziny lub proszą o przekazanie pieniędzy poprzez osoby pośredniczące;

• mając w domu pieniądze schowaj je  w miejscu znanym tylko Tobie, niestandardowym (szafy
Z pościelą są zazwyczaj penetrowane przez przestępców w pierwszej kolejności);

• nie udzielaj żadnych informacji przez telefon, szczególnie swoich danych personalnych,
numerów kont bankowych i haseł do nich, nie mów o swoich planach życiowych czy 
członkach rodziny;

• jeśli masz wątpliwości co do autentyczności telefonującego członka rodziny•,
funkcjonariusza czy urzędnika natychmiast powiadom o tym Połicjęy dzwoniąc pod 
numer telefonu 99Ż
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