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SENIORZE, NIE DAJ 

SIĘ OSZUKAĆ 



JAK USTRZEC SIĘ PRZED PRZESTĘPCAMI 

I NIE DAĆ SIĘ OSZUKAĆ? -1-

 Staraj się korzystać z własnego sprzętu elektronicznego. 

 Nigdy nie podawaj swoich danych wrażliwych, takich jak PESEL, 

imię i nazwisko, adres osobom trzecim, nieznanym, które 

kontaktują się z Tobą i podają się za pracowników Banku, Policji, 

Straży Miejskiej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i innych 

instytucji. 

 Nigdy nie loguj się na rachunek bankowy, na prośbę obcej  osoby 

do Ciebie dzwoniącej. 



JAK USTRZEC SIĘ PRZED PRZESTĘPCAMI 

I NIE DAĆ SIĘ OSZUKAĆ? -2-

 Nigdy nie przekazuj żadnych pieniędzy osobom, które przyjdą do 

Ciebie i  podają się za pracowników/przedstawicieli Banku, Policji, 

Straży Miejskiej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i innych 

instytucji.

 Nigdy nie podpisuj żadnych dodatkowych umów na prośbę 

pracowników/ przedstawicieli firm, z których usług korzystasz bądź 

innych firm, które polecają Ci swoje usługi. Jeśli ktoś taki złoży Ci 

wizytę, poproś o pozostawienie umowy i powiedz, że skontaktujesz 

się z firmą, jeśli będziesz zainteresowany. 

 W celu ustalenia, czy komuś z Twoich bliskich stało się coś złego, 

potrzebują Twojej pomocy, po prostu się z nimi skontaktuj!



A CO JEŚLI JUŻ DOSZŁO DO PRZESTĘPSTWA, 

GDZIE SIĘ UDAĆ PO POMOC?     -1-

 Przede wszystkim udaj się do placówek/firm organów, za których 

przedstawicieli podała się osoba, która się z Tobą 

skontaktowała. Poinformuj o zdarzeniu. Jeśli utraciłeś środki 

z rachunku bankowego, niezwłocznie skontaktuj się z bankiem, 

w celu zablokowania Twoich rachunków bankowych. 

 Skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji i złóż zawiadomienie 

o możliwości popełnienia przestępstwa. Funkcjonariusz pomoże 

Ci w tym. 

 Pokaż dowody: połączenia telefoniczne, wiadomości sms, 

pisma. Nigdy nie usuwaj z telefonu/ komputera/laptopa tych 

danych. To nic nie zmieni, ale może pomóc namierzyć sprawcę. 



A CO JEŚLI JUŻ DOSZŁO DO PRZESTĘPSTWA, 

GDZIE SIĘ UDAĆ PO POMOC?     -2-

 Powiedz bliskim o tym , co się stało !

 Ostrzeż rodzinę i znajomych, nagłaśniaj sprawę !

 I najważniejsze: 

zawsze kieruj się zasadą ograniczonego zaufania 

i dewizą - przezorny zawsze ubezpieczony !!!



SENIORZE  PAMIĘTAJ PRZEDE WSZYSTKIM 

O TYM, ŻE: 

 Pracownicy banku nigdy nie dzwonią do klienta i nie proszą 
o logowanie się na rachunki bankowe. 

 Policja ani żadne inne służby nie wysyłają żadnych wiadomości, 
w których wzywają do zapłaty rzekomych mandatów czy innych 
zadłużeń. 

 Pracownicy firm dostarczających energię elektryczną, wodą lub 
inne media nie są upoważnieni do przyjmowania żadnych 
pieniędzy w zamian za podpisanie dodatkowej umowy, dopłaty 
do rachunków bądź spłaty zaległości.  

 Policjant nigdy nie zadzwoni do Ciebie  z informacją, że masz 
przynieść pieniądze.



SENIORZE  PAMIĘTAJ PRZEDE WSZYSTKIM 

O TYM, ŻE: 

 Każdy telefon o szybką wypłatę pieniędzy jest co do 

zasady podejrzany! Każdy! 

 Zawsze wiec kieruj się rozsądkiem!  

 Nie jesteś w tym wszystkim sam!


