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1. Wstęp
Szanowni Państwo!
Statystyki policyjne wskazują, że jesteście Państwo tą grupą osób, którą przestępcy wykorzystują bez skrupułów.
Zespół prewencji kryminalnej KMP w Gdyni radzi, jak nie stać się oﬁarą przestępstwa:
Nie udzielajcie osobom, które do Was telefonują, informacji na Wasz temat, a zwłaszcza na temat Waszej
rodziny czy pieniędzy. Szczególnie, jeśli podają się za pracowników banku i pytają o numer konta lub PIN
do Waszej karty bankomatowej;
Nie opowiadajcie nigdy, co posiadacie i gdzie. I niech tego nie robią Wasze dzieci;
Nie przekazujcie pieniędzy osobom, które telefonicznie podają się za Waszych krewnych np. wnuczka, mówiąc,
że mają bardzo trudną sytuację lub nadarzyła się niebywała okazja kupna np. auta i proszą Was o pożyczkę na
bardzo krótki okres.
Często, po Wasze oszczędności wysyłają inną osobę, uprzedzając Was telefonicznie o tym fakcie. Jest to
przestępstwo dokonane tzw. metodą „na wnuczka"!
Nie zawierajcie żadnych transakcji ani nie podpisujcie żadnych umów z osobami, które pukają do Waszych
drzwi. Gdybyście się rozmyślili i chcieli później złożyć reklamację, może być Wam trudno odzyskać pieniądze;

2. Nie otwierajcie drzwi!

Nie otwierajcie drzwi do mieszkania ani wejściowych
na klatkę, otwieranych na sygnał z domofonu
osobom, których nie znacie! Jeśli podają się za pracownika instytucji np. administracji, gazowni, elektrowni,
zadzwońcie do niej i upewnijcie się, czy rzeczywiście przysłała do Was swojego przedstawiciela. Dobrze byłoby,
abyście numery do danej instytucji wcześniej ustalili i spisali np. z rachunków. Ważne jest, aby nie prosić o nie
osób, które chcą się dostać do Waszego mieszkania;
Jeśli nie możecie potwierdzić takiej informacji telefonicznie, poproście, aby osoba przyszła z sąsiadem, którego
znacie;
Wpuszczając do domu obcą osobę, nie zostawiajcie jej nawet na chwilę samej. Pukający często prosi o szklankę

wody i wchodzi za Wami do mieszkania, idzie do kuchni, a w tym czasie druga osoba, dla Was zupełnie
niewidoczna, zagląda do znanych powszechnie schowków np. w szafach, do pościeli, ręczników, ubrań lub pod
książki;
Wypłacając pieniądze w banku, w bankomacie zwróćcie uwagę, czy ktoś Was nie obserwuje. W razie potrzeby
poproście o pomoc pracownika ochrony, wezwijcie taksówkę, aby jak najszybciej dotrzeć do celu;
Po odebraniu większej kwoty pieniędzy, należy podzielić ją, w osobnym pomieszczeniu banku, na 2 - 3 części i
schować - najlepiej do wewnętrznych kieszeni marynarki, żakietu, kurtki - nie trzymać całej kwoty w jednym
miejscu

3. Środki komunikacji Miejskiej
Podróżując środkami komunikacji publicznej pamiętajcie Państwo:
Torby, torebki, saszetki trzymajcie zawsze z przodu, zapięciem do siebie. W tłoku musicie „czuć", że torebkę
trzymacie przed sobą. Kieszonkowcy robią sztuczny tłok, Waszą torbę odciągają do tyłu, a Wy zostajecie z
samym paskiem;
Najlepiej byłoby, aby portfel znajdował się w dodatkowej przegródce torebki, zamykanej na zamek lub na jej
dnie;
Do portfela nie wkładajcie dokumentów;
Na zakupy zabierajcie tylko taką kwotę pieniędzy, jaka będzie Wam rzeczywiście potrzebna;
Chowając do torebki lub saszetki dokumenty zawierające Wasz adres zamieszkania, umieśćcie je w innym
miejscu niż klucze do mieszkania. Utrudni do ewentualnym złodziejom dokonanie włamania;
Wracając taksówką poproście kierowcę, aby podjechał jak najbliżej klatki schodowej i poczekał, aż wejdziecie do
budynku;
Wchodząc na klatkę schodową należy mieć przygotowane klucze tak, aby nie szukać ich w torbie przed
wejściem do mieszkania.

4. Uwagi specjalne
Portfel noszony w tylnej kieszeni spodni, jest wielką pokusą dla złodziei;
Okazja: np. oferta kupna na ulicy waluty, złota może się skończyć dla Was wielką stratą;

Zawiadomcie swój Komisariat Policji, gdy:
podejrzewacie, że może dojść do przestępstwa, czy już do niego doszło;
zauważycie w otoczeniu coś niepokojącego np. w Waszym budynku lub w jego pobliżu kręcą się nieznajomi;

