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nie daj się naciągnąć...

„Cieszyłam się, bo spadli mi
jak z nieba” – opowiada Ewa
Konopka (57 l.) z Częstochowy

TEMAT
NA CZASIE

Zdjęcia: Mipmedia.pl (3).
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Andrzej Sędek
psycholog
społeczny

fałszywym fachowcom

Piecyk jest już
mocno zużyty

P

nasi eksperci

dosłownie minuta i ktoś zapukał do drzwi.
– Dzień dobry – stało przede
mną dwóch mężczyzn w średnim wieku w żółtawych, roboczych ubraniach.
– O co chodzi? – zdziwiłam
się na ich widok.
– Jesteśmy z firmy gazowniczej – mówił jeden z nich.
– Współpracujemy z państwa
spółdzielnią i będziemy montować nowoczesne piecyki gazowe w bardzo dobrych cenach.
– Ceny są hurtowe, specjalne
upusty – ciągnął drugi, zanim
zdążyłam o cokolwiek zapytać.
– Spółdzielnia dopłaca do tego
jeszcze 20 proc. wartości.
– No dobrze – spytałam
w końcu – a ile kosztuje taki
piecyk z montażem?
– Montaż jest bezpłatny, bo
robimy to w ramach zlecenia

www.facebook.com/chwiladlaciebie

spółdzielni. A piecyk kosztuje
teraz 1000 złotych. Tylko,
że trzeba się szybko decydować, bo w tej cenie jest ich już
bardzo niewiele.
„Boże kochany, przecież ci
ludzie spadli mi jak z nieba!”
– zakołatało mi w głowie.
Natychmiast przypomniałam sobie ceny urządzeń w internecie. To była naprawdę
świetna oferta.
– To co mam zrobić? – poczułam, że muszę szybko działać.
Jeszcze mi ktoś sprzątnie
sprzed nosa taką okazję.
– Prosta sprawa. Najlepiej,
żeby pani od razu wpłaciła
nam zaliczkę 150 zł. W ciągu
tygodnia przyjedziemy z piecykiem. Umówimy się tak, jak
pani pasuje.
– Jestem w domu przez
cały dzień – odparłam
zgodnie z prawdą.
– No to, powiedzmy,
w przyszłą środę koło południa – gazownik mówił
przekonująco. – Zamontujemy, a potem pójdzie pani do
spółdzielni i na podstawie rachunku, który przywieziemy,
dostanie 20 proc. zwrotu.
Na chwilę się zawahałam.
– Ale jak spółdzielnia coś
robi, to rozwiesza ogłoszenia
na klatkach. Nic nie widziałam.
– Nie ma? Przecież było!
– zdziwił się drugi z mężczyzn.
– To konkurencja, nie pasuje
im, że tak tanio robimy. Co to
za cholery, wciąż zrywają.
Drugi tylko potakiwał.
– No tak – przełknęłam tę informację natychmiast. Brzmiało to logicznie.
– Decyduje się pani? – spytał
i wyciągnął jakieś papiery.
Przez sekundę zastanawiałam się, czy dobrze robię.
Podjęłam decyzję.
– Proszę poczekać – zamknęłam drzwi i wróciłam z dwoma
banknotami w ręku.

– Jeszcze podpisik – mężczyzna wskazał miejsce na dokumencie i wziął 150 zł.
Poszli, a ja byłam szczęśliwa,
że zrobiłam taki dobry interes.
Czekałam jak na szpilkach.
Minął tydzień. W umówiony
dzień nikt się nie pojawił.
W końcu zdenerowana zadzwoniłam do spółdzielni.
– Pierwsze słyszę – stwierdziła pracownica, gdy spytałam ją o promocję na piecyki.
– A czy może mieli przypięte
nasze identyfikatory?
– No nie – odpowiedziałam
i coś mnie tknęło. – Mówili tylko, że ogłoszenie na klatce
było, ale konkurencja zerwała.
– Ech... – westchnęła – dowiem się i do pani oddzwonię.
Telefon odezwał się dosłownie po kilku minutach.
– Nie robiliśmy żadnej takiej
akcji. Obawiam się, że to oszustwo – usłyszałam i ugięły się
pode mną nogi.
Gdy tylko ochłonęłam, zadzwoniłam na policję.
– Zna pani chociażby nazwę
firmy? – pytał policjant.
– Niestety nie – uświadomiłam sobie, że pamiętam jedynie, w co byli ubrani.
– A czy może coś pani podpisali i zostawili? – ciagnął.
– Nie to ja podpisałam...
– Może pani przyjść i dokonać zgłoszenia, ale ciężko będzie ich znaleźć – nie krył pesymizmu funkcjonariusz.
Nie poszłam. Byłam wściekła. Na siebie, że tak łatwo
dałam się podejść.
I na tych oszustów, którzy
tak wrednie naciągają ludzi
w potrzebie.
Teraz ostrzegam znajomych, żeby zastanowili się
dwa razy, zanim dadzą komuś
na cokolwiek zaliczkę. Ja na
pewno już nie dam!

Ewy Konopki
wysłuchał Piotr Januszewski

Sposób działania

D

obry fachowiec jest na
wagę złota. Starsze
osoby doskonale pamiętają, że speca w jakiejkolwiek dziedzinie darzono szacunkiem i zawsze można było
mu zaufać. Niestety, właśnie
to wykorzystują obecnie
wszelkiej maści naciągacze.

Podają się za hydraulików, kominiarzy, speców od kablówki
albo gazowników. Oferują
usługę po promocyjnych cenach. Twierdzą też, że przysyła ich administracja budynku,
co uwiarygadnia ich działanie.
Potem oszukują i okradają
bez skrupułów.

Na kominiarza lub czujnik czadu
Oszuści wywieraja presję, wymuszają szybkie podjęcie decyzji lub kradną.
n Oferują atestowane czujniki
czadu, które mają uchronić
rodzinę przed zatruciem. Cena
jest kilkukrotnie wyższa niż
w sklepie. Straszą, że jeśli
odmówisz dostaniesz mandat.
UWAGA! Gdy gmina prowadzi taką akcję powinnaś dostać pismo w tej sprawie.
Jeśli jest inaczej powiedz,
że czujnik już kupiłaś.
n Po Polsce krążą ekipy dekarzy z Węgier lub Rumunii. Ofe-

rują tanią wymianę rynien. Materiały mają bardzo kiepskie,
robią to szybko i niedbale.
TO WAŻNE! Nie korzystaj
nigdy z usług przygodnych
„speców”. Bez sprawdzenia ekipy nie zawieraj jakichkolwiek umów.
n Udają kominiarza albo hydraulika. Proszą np. o pilnowanie wody w łazience. Wykorzystując nieuwagę gospodarza
okradają mieszkanie.
UWAGA! Jesteś sama, nie
wpuszczaj obcych osób!
Zadzwoń po rodzinę.

Na ekipę z administracji
Częstym pretekstem sprawców jest rzekome działanie na
zlecenie administracji.
n Oszuści mówią, że dostali
polecenie sprawdzenia instalacji gazowej, kanalizacyjnej lub
elektrycznej. Wykrywają „poważną” usterkę. Za szybką naprawę żądają niewielkiej zaliczki. Potem znikają bez śladu.
n Twierdzą, że administracja
wymienia rury kanalizacyjne.
Robią coś w łazience czy
kuchni i dają do podpisu dokumenty. Potem okazuje się,
że była to... umowa kredytowa.

PAMIĘTAJ! Możesz wylegitymować osoby, które
wpuszczasz do domu. Czytaj każdy dokument, jaki
dostajesz do podpisania!

UWAGA!
Zanotuj i powieś
w widocznym miejscu

numer telefonu
Administracji
budynku
Jeśli nie jesteś pewna,
z kim masz do czynienia
dzwoń i sprawdzaj!

Mec. Kinga
Gołębska,
prawnik

Nie działaj pod
presją czasu
Oszuści robią wszystko, żeby
podszyć się pod prawdziwych
fachowców. Zakładają ubrania
robocze, noszą podrobione
identyfikatory. Stukają do
mieszkań w godzinach pracy
prawdziwych fachowców. Dlatego ich ofiarami padają najczęściej emeryci lub renciści.
Sami będąc ludźmi uczciwymi
nie podejrzewają, że mają do
czynienia z oszustami. Ufają
ludziom wykonującym zawody
„usługowe”. Dlatego tak ważne jest, żeby nie wierzyć identyfikatorom, legitymacjom
i uniformom. Nie wolno też podejmować decyzji pod presją
czasu. Pamiętajmy: zawsze
dajmy sobie chwilę na przemyślenie oferty, nie przekazujmy
żadnych pieniędzy jako zaliczek i sprawdźmy fachowców,
którzy do nas przychodzą.
Andrzej Sędek,
psycholog społeczny

Wiedzą o niskiej
szkodliwości
Poszkodowani bardzo często nie zgłaszają tego typu
spraw na policję, bądź policja – mimo że nie ma do tego
prawa – sama zniechęca ich
do składania zawiadomienia.
Dzieje się tak, ponieważ bardzo trudno jest ująć takich
sprawców. Jeśli uda się ich
zatrzymać, sprawa zazwyczaj kończy się grzywną lub
umorzeniem ze względu na
znikomą szkodliwość społeczną czynu. Sprawcy doskonale o tym wiedzą, dlatego „naciągają” swoje ofiary
na relatywnie niskie kwoty.
Warto pamiętać, że organy
ścigania (policja, prokurator)
nie mają prawa odmówić
przyjęcia od nas zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.
Kinga Gołębska, prawnik
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