Seniorze nie daj się oszukać. Rusza kampania społeczna policjantów,
strażników miejskich i bankowców

Wyłudzanie pieniędzy od osób starszych poprzez zastraszanie, udawanie policjanta, urzędnika czy
członka rodziny niestety wciąż zbiera żniwa – tylko w Warszawie, w ciągu trzech pierwszych miesięcy
tego roku wyłudzono od seniorów ponad 4,3 miliona złotych. W ubiegłym roku ta kwota wyniosła
prawie 19 milionów złotych! Policjanci, strażnicy miejscy oraz bankowcy łączą siły i uruchamiają nową
kampanię społeczną, która obejmuje zarówno działania informacyjne, jak i operacyjne.
“Najczęściej oszustwa opierają się o kontakt telefoniczny, kiedy seniorzy namawiani są na
przekazanie komuś albo pozostawienie w jakimś miejscu gotówki lub kosztowności.”
Wyłudzanie pieniędzy od seniorów, którzy z typową dla siebie otwartością, chętnie nawiązują
kontakty z obcymi to dla oszustów łatwy sposób na szybkie wzbogacenie się. Ludzie w podeszłym
wieku najczęściej nie zdają sobie sprawy z zagrożenia – na oszustwa najbardziej narażeni są ludzie
mieszkający samotnie, bez rodziny, którzy łatwowiernie dają się zwieść metodzie „na wnuczka” czy
„na policjanta”. Ofiarami przestępców padają jednak także osoby, na co dzień rozważne, aktywne w
lokalnym środowisku, które poddają się manipulacji i ostatecznie dają się okraść.
– Przygotowana wspólnie akcja obejmuje szereg działań informacyjno-edukacyjnych realizowanych
przez policjantów, strażników miejskich i bankowców. Przygotowaliśmy plakaty, ulotki do rozdawania
w bankach, na komisariatach, w siedzibach straży. Dystrybuować będziemy je także na licznych
spotkaniach i wykładach – nie tylko z seniorami, ale także z ich dziećmi i wnukami – powiedział asp.
sztab. Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji.
Metody naciągania osób starszych bazują najczęściej na zaufaniu, jakim cieszą się wśród nich
urzędnicy, administratorzy czy przedstawiciele różnorakich stowarzyszeń. Oszuści, podając się
za policję, rodzinę, pracowników ZUS-u, opieki społecznej czy fundacji, bez problemu wchodzą do
domu, swoją wizytę tłumacząc koniecznością uiszczenia zaległej opłaty, wręczenia korzyści
majątkowej, bądź zachęcają do wsparcia zbiórki na szczytny cel. Często potencjalnie ofiara

nieświadomie wskazuje miejsce przechowywania gotówki, a sprawca, korzystając z chwili jego
nieuwagi, kradnie oszczędności i inne cenne przedmioty, znajdujące się w mieszkaniu.
Najczęstsze oszustwa
Najczęściej oszustwa opierają się o kontakt telefoniczny, kiedy seniorzy namawiani są na przekazanie
komuś albo pozostawienie w jakimś miejscu gotówki lub kosztowności. Często skłania się ich do
wypłat oszczędności z banku, a nawet do zaciągania kredytów.
– W ramach uruchamianej dziś akcji, która jest pilotażem szerszego projektu, w warszawskich
placówkach bankowych pojawią się policjanci oraz strażnicy miejscy, wyposażeni w specjalne
materiały informacyjne przeznaczone zarówno dla klientów, jak i dla pracowników banków. Plakaty i
specjalnie skonstruowane ulotki mają pomóc obu stronom zorientować się w tym, że właśnie
dochodzi do próby wyłudzenia – mówi Przemysław Barbrich, dyrektor w Związek Banków Polskich.
Zagrożeniem są także osoby podszywające się pod pracowników firm oferujących np. usługi
telekomunikacyjne. Kusząc obietnicą bardziej korzystnych niż dotychczas warunków, podsuwają do
podpisu umowy zobowiązujące seniorów do regularnego uiszczania wysokich opłat na konta
prywatnych przedsiębiorstw.
Więcej na www.alebank.pl

Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” to jeden z największych programów edukacji finansowej
w Europie. Jest on realizowany od 2016 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich przez Warszawski
Instytut Bankowości. Jego celem jest edukowanie uczniów, studentów i seniorów w zakresie podstaw
praktycznej wiedzy dotyczącej ekonomii, finansów, bankowości, przedsiębiorczości,
cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego.
Dowiedz się więcej na www.bde.wib.org.pl

