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Ostrzeżenie przed nowymi sposobami wyłudzania pieniędzy przez Internet 

W trosce o bezpieczeństwo środków finansowych naszych  Klientów, korzystających z bankowości 
internetowej PlusBank24.pl, przestrzegamy przed nowymi, nieuczciwymi metodami wyłudzania pieniędzy 
przez oszustów internetowych. Prosimy o zachowanie ostrożności oraz zachęcamy do skorzystania z 
przygotowanych poniżej porad naszych specjalistów.     

Na wnuczka, syna, córkę i policjanta – o tych sposobach działania oszustów słyszała już większość z nas. 
Dlatego tym razem oszuści nieco zmienili strategię, wyłudzając kredyty sposobem „na akcję przeciw 
hakerom”. 

By ustrzec się przed utratą pieniędzy pamiętajmy: 

 Policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy! 
 Nigdy też nie dzwonią do mieszkańców by zaproponować im udział w prowadzonych przez siebie 

działaniach. 
 Nigdy też nie odbierają pieniędzy, jak również nie proszą o ich przekazywanie obcym osobom czy 

przelewanie na konta bankowe. 

Jak nie stać się ofiarą oszustów? 

 Przede wszystkim należy zachować ostrożność – jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się pod 
członka naszej rodziny i prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań. Nie 
informujmy nikogo telefonicznie o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub jakie przechowujemy 
na koncie. Nie wypłacajmy z banku wszystkich oszczędności. 

 Zadzwońmy do kogoś z rodziny, zapytajmy o to czy osoba, która prosiła nas o pomoc, rzeczywiście 
jej potrzebuje. Pamiętajmy, że nikt nie będzie nam miał za złe tego, że zachowujemy się 
rozsądnie. Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez oszustów. 

 W szczególności pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze Policji NIGDY nie informują o prowadzonych 
przez siebie sprawach telefonicznie! Nigdy nie proszą też o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie. 

 W momencie, kiedy ktoś będzie chciał nas oszukać, podając się przez telefon za policjanta – 
zakończmy natychmiast rozmowę. Nie podejmujmy dialogu z oszustem. Jeżeli nie wiemy jak 
zareagować, powiedzmy o podejrzanym telefonie komuś z bliskich. 

W przypadku dodatkowych pytań, zgłoszenia oszustwa lub potrzeby konsultacji z doradcami PlusBanku, 
zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem infolinii 801 44 55 66. 
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