
· nigdy w takich lub podobnych sytuacjach nie przekazuj pieniędzy, nie zaciągaj kredytów
· nie działaj pochopnie, pod presją czasu
· po rozmowie zadzwoń do kogoś bliskiego na znany ci numer telefonu, by opowiedzieć o zdarzeniu – 

nie może być ono tajemnicą 
· jeśli nie możesz skontaktować się z najbliższymi, niezwłocznie powiadom policję o takim zdarzeniu 

dzwoniąc pod numer 997 lub 112 

Więcej dowiesz się pod numerem 

· dzwoni telefon
· ktoś mówi, że jest twoim wnuczkiem, krewnym, policjantem…
· coś się wydarzyło – wypadek, choroba, jest akcja policyjna, która pozwoli zatrzymać oszustów…
· pada prośba o zachowanie wszystkiego w tajemnicy
· rozmówca proponuje ci, że możesz potwierdzić autentyczność dzwoniącego policjanta pod numerem 997 lub 

112, zanim zadzwonisz pod ten telefon sprawdź czy rozłączyłaś poprzednią rozmowę
· pilnie potrzebne są pieniądze lub wartościowe rzeczy 
· rozmówca prosi cię o przekazanie pieniędzy znajomemu, koledze, policjantowi, adwokatowi, prokuratorowi 

lub wykonanie przelewu
· jeśli nie masz pieniędzy pada prośba o zaciągnięcie kredytu

Pomogłaś, przekazałaś pieniądze, czekasz…
Uspokoiłaś się, dopiero teraz dzwonisz do wnuczka, na policję… już wiesz, że dałaś się oszukać… straciłaś wszystkie swoje 
oszczędności!

Nie musiało się tak stać. Bądź ostrożna, pamiętaj:
Prawdziwi policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy lub zaciągnięcie kredytu.

BABCIU*
TO NIE TWÓJ WNUCZEK
TO NIE POLICJANT

BĄDŹ OSTROŻNA

NIE POZWÓL SIĘ OSZUKAĆ!NIE POZWÓL SIĘ OSZUKAĆ!NIE POZWÓL SIĘ OSZUKAĆ!

*DZIADKU - CIEBIE TO TEŻ DOTYCZY

W nawiązaniu do liftingu, po rozmowie z Dyrekcją, uprzejmie 
proszę o:

- zamianę numeru 112 na numer policyjny 997 (na ulotce i 
plakacie) w całym tekście,
- dodanie (na pierwszym miejscu) adresu strony internetowej 
BBiZK  www.bezpieczna.um.warszaw.pl, w miejscu "Więcej 
dowiesz się na stronie",
- na plakacie proponujemy dodanie do numeru 997, 
specjalnie dedykowanego do tej akcji numeru 22 60-33-222 
(byłyby dwa numery).

Zastanawialiśmy się również (dla pokreślenia, że jest to 
produkt Miasta), czy nie byłoby korzystne, aby z boku 
materiałów umieścić wąski pasek żółto-czerwony.
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