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MYŚLAŁA, ŻE POMAGA AMERYKAŃSKIEMU ŻOŁNIERZOWI PADŁA OFIARĄ OSZUSTA
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Policjanci z Gubina prowadzą sprawę oszustwa, którego oﬁarą padła mieszkanka powiatu
krośnieńskiego. Kobieta zawierzając mężczyźnie podającego się za amerykańskiego lekarza
wojskowego myśląc, że pomaga mu opłacić wstrzymaną paczkę, sﬁnansowała zakup
kryptowaluty. W ten sposób kobieta straciła kilka tysięcy złotych.

Czytając medialne doniesienia o osobach, które padły oﬁarą oszusta, często myślimy, że nas to nie spotka, że przecież
jesteśmy ostrożni. Zapominamy jednak, że pomysłowość oszustów nie zna granic. Pojawiają się w najmniej
oczekiwanych miejscach, wykorzystując umiejętność prowadzenia konwersacji, łatwowierność rozmówcy i brak
ostrożności, tylko po to żeby zmanipulować potencjalną oﬁarę od której wyłudzą pieniądze. Niestety „spotkanie” takiej
osoby na swojej drodze, w chwili gdy damy się ponieść emocjom i nie zachowamy czujności, bywa dla nas bardzo
bolesna. Przekonała się o tym jedna z mieszkanek powiatu krośnieńskiego, która od jakiegoś czasu prowadziła za
pośrednictwem komunikatora korespondencję z osobą podającą się za amerykańskiego lekarza wojskowego. Dlatego
też, gdy pewnego dnia poprosił ją o przesłanie 1200 dolarów, na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z
zatrzymaniem w Turcji wysłanej przez niego paczki, kobieta zgodziła się mu pomóc. Dodatkowo otrzymała ona od ﬁrmy
tureckiej email z wiadomością potwierdzającą słowa mężczyzny, a także link, na który miała przesłać wskazaną kwotę.
Kobieta nic nie podejrzewając weszła w niego i postępując zgodnie z instrukcją podała swoje dane, skan dowodu
osobistego i numer karty bankomatowej. Jak się później okazało w ten sposób przelała pieniądze na stronę internetową
ﬁnansującą zakup kryptowaluty. Wątpliwości, co do uczciwości mężczyzny przyszły po kilku dniach, kiedy ponownie
otrzymała wiadomość email od tej samej ﬁrmy z żądaniem zapłaty 5200 euro, a także kolejne prośby od niego o
pomoc. Sytuacja ta spowodowała, że kobieta jak najszybciej podjęła kroki żeby zablokować konto, a także zgłosiła
sprawę na Policji.
Mając powyższą sytuację na uwadze pamiętajmy, żeby w kontaktach z nieznaną osobą zawsze zachować ostrożność.
Nie znając rozmówcy, nie wiemy kto tak naprawdę siedzi po drugiej stronie komputera, czy też telefonu. Pamiętaj, że
oszuści cały czas modyﬁkują i udoskonalają swój sposób działania, żeby nie dać się złapać i wyłudzić jak największą
ilość pieniędzy. Działanie pod wpływem chwili, czy też presji czasu może działać na naszą niekorzyść. O przypadkach
oszustw, rozmawiaj także z bliskimi, gdyż w ten sposób pomożesz im ustrzec się przed stratą pieniędzy.

O czym zatem należy pamiętać:
- zawsze zachowaj ostrożność i stosuj zasadę ograniczonego zaufania, zwłaszcza gdy ktoś prosi cię o przelanie
pieniędzy,
- nigdy nie wchodź w link przesłany przez nieznaną osobę,
- nigdy nie przesyłaj danych z dowodu osobistego bądź karty bankomatowej, a także ich skanów,
- czytaj na temat metod działania sprawców oszustw,
- nigdy nie działaj pod wpływem emocji – sprawca mówi zawsze to co jego oﬁara chce usłyszeć,
- chroń siebie i swoje pieniądze.
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