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POZNAŃ - SPRAWCY KRADZIEŻY "NA LEGENDĘ" ZATRZYMANI
Poznańscy policjanci zatrzymali cztery osoby, które okradały seniorów metodą „na legendę”.
Sprawcy wchodzili do mieszkań starszych osób m.in. pod pretekstem pozostawienia wiadomości dla
sąsiada i okradali seniorów. Podejrzani usłyszeli już zarzuty, dwójka z nich trafiła do aresztu.
18 kwietnia br. policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zatrzymali cztery osoby – trzy
kobiety i jednego mężczyznę. Podejrzani działali metodą „na legendę”. Wszyscy zostali zatrzymani na osiedlu Zwycięstwa w
Poznaniu, chwilę po tym, jak okradli starszą kobietę. Weszli do jej mieszkania pod pretekstem pozostawienia wiadomości dla
sąsiada.
Oszuści działali w ten sposób, że pukali do drzwi seniorów i wchodzili do ich mieszkań pod pretekstem pozostawienia
wiadomości dla sąsiada. Kiedy byli już w środku wykorzystywali ich chwilową nieuwagę i okradali ich z pieniędzy oraz
biżuterii.
Policjanci po zatrzymaniu podejrzanych przeszukali wynajęte przez nich mieszkanie. Znajdowała się tam maszynka do
liczenia pieniędzy, narzędzia do wyciągania kamieni z biżuterii oraz sejf, a w nim kluczyk do skrytki bankowej. Po jej
sprawdzeniu okazało się, że

była już pusta.

Osoby, które do przestępstw się dopuściły to matka, jej dwie córki oraz ich przyjaciel. Wszyscy usłyszeli już zarzuty kradzieży.
Dwójka z nich trafiła do aresztu. Niewykluczone, że zarzuty zostaną im uzupełnione. Sprawa ma charakter rozwojowy.
Funkcjonariusze przypominają, że oszuści podszywają się pod przedstawicieli administracji, NFZ oraz pracowników opieki
społecznej i twierdzą, że ich wizyta jest spowodowana np. kontrolą liczników wody, refundacją leków, propozycją masażu
leczniczego czy też wypłatą dodatkowego świadczenia.
Aby nie stać się ofiarą oszustwa, należy przestrzegać następujących zasad:
Przed otwarciem drzwi:
Spojrzeć przez wizjer w drzwiach lub przez okno i sprawdzić, kto przyszedł z wizytą.
Jeśli nie znamy odwiedzającego – spytać o cel jego wizyty, zapiąć łańcuch zabezpieczający (jeśli zdecydujemy się na
otwarcie drzwi) oraz poprosić o pokazanie dowodu tożsamości lub legitymacji służbowej, identyfikatora. Uczciwej osoby nie
zrazi takie postępowanie powodowane ostrożnością.
W razie wątpliwości należy umówić się na inny termin, sprawdzając uprzednio w administracji osiedla lub w innej
odpowiedniej instytucji wiarygodność osoby pukającej do drzwi (jeśli osoba podaje się za przedstawiciela administracji lub
innej instytucji).
W sytuacji, gdy osoba staje się natarczywa, natychmiast należy zadzwonić na policję pod numer alarmowy 997 lub
zaalarmować otoczenie. Funkcjonariusze natychmiast sprawdzą niepokojące sygnały!
Ponadto oszuści, wykorzystując społeczne zaufanie do Policji, podają się za funkcjonariuszy CBŚ i w ten sposób wyłudzają
pieniądze od osób starszych. Ostrzegamy: każdy kto dzwoni, podaje się za policjanta i prosi o przekazanie lub przelanie na
konto pieniędzy TO OSZUST!
Policjanci chcąc dotrzeć do wszystkich seniorów proszą o pomoc. Wystarczy, że każdy z nas zadzwoni do osoby
starszej, która pozostaje sama w domu i ostrzeże ją przed sposobem działania oszustów. W ten sposób

możemy przyczynić się do zwiększenia świadomości osób starszych o istniejącym zagrożeniu. Wiedząc jak
działają przestępcy, seniorzy nie dadzą się oszukać i będą bezpieczni!
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