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UWAGA NA DOMOKRĄŻCÓW! 90-LETNIA KOBIETA STRACIŁA
OSZCZĘDNOŚCI!
Data publikacji 12.11.2019

Awaria instalacji wodnej w bloku, sprawdzanie drożności kanalizacji lub kominów wentylacyjnych,
kontrola szczelności kaloryferów, sprzedaż po atrakcyjnej cenie różnych produktów. Każdy
pretekst jest dobry, by tylko wejść do mieszkania starszej osoby i ją okraść. Oﬁarą fałszywych
pracowników spółdzielni mieszkaniowej padła 90-letnia mieszkanka Piły, która straciła 1500 zł.
Dlatego po raz kolejny apelujemy do Państwa – nie wpuszczajcie do mieszkań nieznajomych!
9 listopada br. dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pile został poinformowany o tym, że 90-letnia mieszkanka Piły
została okradziona. Jak ustalili funkcjonariusze do seniorki zapukała kobieta wraz z mężczyzną i poinformowali, że są
pracownikami spółdzielni mieszkaniowej. Kiedy starsza pani rozmawiała z fałszywą pracownicą spółdzielni, w tym czasie
mężczyzna plądrował mieszkanie. Niestety 90-letnia mieszkanka Piły straciła 1500 zł.
Nie wpuszczajcie Państwo domokrążców do swoich domów! Nie ufajcie nieznajomym!
Apelujemy:
·

nie otwieraj drzwi bez sprawdzenia kto i po co przyszedł - spójrz przez wizjer i zapytaj. Jeśli zjawi się
przedstawiciel jakiejś instytucji, np. banku, administracji, elektrowni, telekomunikacji, czy gazowni – bez
otwierania drzwi – sprawdź telefonicznie, czy był on do Ciebie kierowany. Jeśli nie dysponujesz telefonem
poproś, aby przyszedł z sąsiadem mieszkającym obok,

·

jeśli musisz kogoś wpuścić nie zostawiaj go ani na chwilę samego w mieszkaniu, najlepiej żeby
towarzyszyli ci wtedy sąsiedzi lub ktoś z rodziny,

·

posiadane w domu pieniądze schowaj w miejscu trudno dostępnym,

·

nie przekazuj żadnych pieniędzy akwizytorom, czy inkasentom i nie podpisuj żadnych umów – każda
szanująca się ﬁrma zawiera transakcje w swojej siedzibie lub za pośrednictwem poczty,

·

nie przekazuj żadnych pieniędzy osobom, które telefonicznie podają się za członków Twojej rodziny lub
proszą o przekazanie pieniędzy osobie pośredniczącej,

·

nie udzielaj żadnych informacji przez telefon, szczególnie swoich danych personalnych, numerów kont
bankowych i haseł do nich,

·
·

nie mów o swoich planach życiowych, czy członkach rodziny,
w przypadku najmniejszych wątpliwości co do oferowanych usług i osób pukających do drzwi, poinformuj
o tym fakcie dyżurnego KPP w Pile pod numerem telefonu 67 353 15 60 lub 112!!! Funkcjonariusze
natychmiast sprawdzą niepokojące sygnały!!!

podkom. Żaneta Kowalska

