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POLICJANCI UDAREMNILI PRZEKAZANIE OSZUSTOM 40 TYS.
ZŁOTYCH
Policjanci z wydziału wywiadowczo - patrolowego na Targówku udaremnili przekazanie 40 tys.
złotych oszustom podającym się za policjantów CBŚP. 70-letnia kobieta, która opuszczała placówkę
bankową z przygotowaną dla oszustów gotówką dowiedziała się od mundurowych, że padła ofiarą
przestępców. Tym razem funkcjonariusze zdążyli na czas. Policja apeluje - nie daj się oszukać! Nie
przekazuj obcym osobom informacji o stanie swojego majątku i chroń swoje oszczędności. Gdy
podejrzewasz, że zadzwonił do Ciebie oszust, koniecznie poinformuj o tym Policję.
Skuteczne działania policjantów z wydziału wywiadowczo - patrolowego na Targówku pozwoliły zapobiec przekazaniu
oszustom podającym się za policjantów CBŚP 40 tys. złotych. Funkcjonariusze zareagowali w ostatniej chwili, bowiem
70-letnia mieszkanka Targówka wychodziła już z banku z przygotowaną dla przestępców gotówką.
Wszystko zaczęło się od telefonu mieszkańca Targówka, z którego wynikało, że jego żona mogła paść ofiarą oszustów. Z jego
wyjaśnień wynikało, że kobieta po telefonie od nieznanego mężczyzny udała się do banku, by wypłacić gotówkę ,,dla
policjantów CBŚP".
Zaniepokojony zachowaniem żony zgłaszający zaalarmował Policję. Funkcjonariusze natychmiast udali się do wskazanej
placówki bankowej. Jak się okazało sierż. szt. Karol Błesiński i st. sierż. Łukasz Kosieradzki dotarli w ostatniej chwili. 70-latka
opuszczała właśnie bank z przygotowaną gotówką. Mundurowi wytłumaczyli jej, że padła ofiarą przestępców.
Dalsze czynności w tej sprawie prowadzili kryminalni z Targówka. Policjanci nadal pracują nad ustaleniem osób biorących
udział w tym przestępstwie.
Pamiętajmy! Gdy zadzwoni do nas nieznajoma osoba przede wszystkim należy zachować ostrożność. Nie informujmy
nikogo telefonicznie o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub oszczędnościach na koncie. Pamiętajmy o tym, że
funkcjonariusze Policji NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie i nigdy nie proszą o
przekazanie pieniędzy nieznanej osobie, pod pretekstem prowadzonej akcji.
Gdy podejrzewasz, że zadzwonił do Ciebie oszust, koniecznie skontaktuj się z Policją.
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