Bądź rozwaŜny w kaŜdej sytuacji. Unikaj wszelkiego rodzaju „okazji” i nie daj
się oszukać!
Policjanci z Ochoty, Włoch i Ursusa otrzymują kolejne zgłoszenia o oszustwach, których ofiarami są
osoby starsze. Mechanizm działania przestępców jest bardzo podobny. Oszuści wybierają osoby po
sześćdziesiątym roku Ŝycia, przedstawiają się za pracownika jednej z telewizji kablowych - okazują
oczywiście podrobioną legitymację i identyfikator, a następnie oferują podpisanie umowy promocyjnej.
Promocja ta polega na tym, Ŝe abonent, który ukończył 60 rok Ŝycia moŜe jednorazowo wpłacić kwotę 500 zł
i nie będzie juŜ doŜywotnio ponosił Ŝadnych kosztów z tytułu posiadania telewizji kablowej. Dodatkowo dla
osób, które nie posiadają przy sobie proponowanej kwoty 500 złotych jest moŜliwość rozłoŜenia jej na dwie
raty po 250 zł, lecz wtedy odsetki wynoszą 60 zł. Rzekomy pracownik telewizji kablowej w sposób bardzo
uprzejmy przekonuje, Ŝe forma ratalna jest po prostu nieopłacalna. Następnie, gdy osoba starsza da się
przekonać, wtedy na miejscu sporządzana jest umowa i przestępca kwituje odbiór wpłaconych pieniędzy.
W celu uniknięcia przykrych sytuacji policjanci z KRP Warszawa III radzą:
- nie korzystać z promocyjnych ofert osób przypadkowych, które przychodzą do mieszkania lub „zaczepiają”
na ulicy;
- nigdy nie podpisywać dokumentów, co, do których nie ma pewności, Ŝe są prawdziwe. Poprosić, aby
zainteresowana osoba przyszła w dniu, kiedy będzie ktoś z rodziny lub osoba znajoma. Jeśli pracownikowi agentowi rzeczywiście zaleŜy na umowie i jest uczciwy, to przyjdzie w umówionym terminie;

- nie płacić Ŝadnej zaliczki. Zazwyczaj operatorzy sieci telefonicznych czy telewizyjnych wszelkie opłaty
zawierają w pierwszym przysłanym rachunku;
- nie otwierać drzwi osobom nieznajomym.
Pamiętaj, kaŜda z tych osób moŜe okazać się niebezpiecznym przestępcą.
W przypadku uzasadnionych obaw naleŜy bezzwłocznie poinformować Policję dzwoniąc pod bezpłatne
numery 997, 112 lub skontaktować się z najbliŜszą jednostką policji.
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