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Rozpoznaj oszustwo 

Dzwoni telefon i rozmówca twierdzi, że jest odległym krewnym w nagłej potrzebie. Miał wypadek samochodowy, 

był aresztowany i potrzebuje natychmiast pieniędzy. Często rozmówca twierdzi, że jest wnukiem, a zmartwiony 

dziadek decyduje się pomóc. W rzeczywistości dzwoniący jest oszustem i po otrzymaniu wysłanych pieniędzy 

znika. 

Osoby starsze tak często padają ofiara oszustw związanych z nagłą sytuacją rodzinną, że tego rodzaju sytuacje 

zyskały przydomek „the grandparents scam” - oszukiwanie „na wnuczka”. Zanim wyślesz pieniądze, weź głęboki 

oddech i zastanów się, czy nie padasz ofiarą oszustwa. 

Unikanie oszustwa 

 Powstrzymaj się od natychmiastowego działania, nawet jeżeli opowiadana historia jest bardzo dramatyczna,

albo jeżeli martwisz się o bezpieczeństwo drogiej ci osoby. Kieruj się głową, a nie tylko sercem.

 Oszuści mogą znać imiona i nazwiska, powiązania rodzinne i inne szczegóły, które łatwo odnaleźć na

witrynach mediów społecznościowych lub na Internecie. Staraj się potwierdzić tożsamość dzwoniącego zadając

pytania, na które osoba obca nie byłaby w stanie odpowiedzieć.

 Zadzwoń do takiego domniemanego członka rodziny na znany ci numer telefonu.

 Zadzwoń do innego krewnego (na przykład do rodziców wnuczka), aby potwierdzić, że faktycznie powstał

problem lub sytuacja wymagająca natychmiastowej pomocy. Potwierdź usłyszaną historię u kogoś innego, nawet

jeżeli dzwoniący prosi o zachowanie jej w tajemnicy.

 Jeżeli jesteś przekonany, że musisz wysłać pieniądze, nie wysyłaj ich przelewem. Wyślij czek lub przekaz

pieniężny (money order) z dostawą nazajutrz czy kurierem. Jeżeli wyślesz pieniądze przelewem, musisz

zdawać sobie sprawę z tego, że szansa ich odzyskania, jeżeli rozmówca okaże się oszustem, jest niemal

zerowa.

 Powiedz krewnym i znajomym o tym oszustwie i nalegaj, by zachowali ostrożność. Najlepszym sposobem

unikania takich oszustw jest świadomość, na czym to oszustwo polega i uważanie na znaki ostrzegawcze;

można też po prostu odwiesić telefon.

Źródła 

 Dodatkowe informacje na temat oszustw związanych z nagłymi sytuacjami rodzinnymi można uzyskać na

witrynie internetowej Federalnej Komisji Handlu (Federal Trade Commission). 

 Jeżeli nie wiesz co zrobić, albo chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat taktyk powszechnie

stosowanych przez oszustów, zadzwoń do Jednostki Pomocy Konsumentom przy Urzędzie Prokuratora

Generalnego (Office of the Attorney General’s Consumer Assistance Unit), telefon 860-808-5420.
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