Spot wideo - Oszustwo na znajomego
Na czerwonym tle napis białymi dużymi literami STOP OSZUSTOM.
Scena 1:
U kosmetyczki przy biurku siedzi młoda dziewczyna, a na przeciwko niej kosmetyczka. Robi
dziewczynie manicure. Na biurku obok dziewczyny leży telefon. W tle dynamiczna muzyka.
Scena 2:
W pokoju, przy stoliku siedzi zakapturzony mężczyzna i pisze na laptopie (ujęcie od tyłu w
ciemnym planie, następnie zbliżenie na jego dłonie nad klawiaturą). W tle dynamiczna
muzyka.
Scena 3:
W pewnym momencie widać jak wzbudza się telefon leżący obok dziewczyny. Dziewczyna
jedna ręką bierze telefon, odczytuje informację i odpisuje na nią:
- Cześć Asiu. Błagam, pomóż. Zabrakło mi kasy, a musze pilnie zapłacić rachunek. Jestem w
MEGA potrzebie. Masz może Blika?
- Mam.
- Potrzebuje 120 zł. Podaj mi kod BLIK, a później zrób akceptację przelewu. Tak będzie
najszybciej.
- ok. Zaraz Ci wyślę kod.
Teksty wiadomości wyświetlane są na ekranie telefonu w osobnych chmurkach. W tle
dynamiczna muzyka.
W tym miejscu słychać głos gongu, pojawia się biały napis na czerwonym tle:
STOP nie daj się oszukać. To może być oszust.
Scena 4:
Białe tło. Wchodzi umundurowany policjant i mówi:
Pamiętaj! Zanim udostępnisz kod blik zawsze sprawdzaj czy to na pewno Twój znajomy.
Zadzwoń i sprawdź czy to nie oszust i jak kwotę potwierdzasz.
Scena opatrzona napisem na środku ekranu:
nadkomisarz Adam Szeląg, Komenda Miejska Policji w Rzeszowie
Ponownie słychać dźwięk gongu. Na czerwonym tle pojawia się biały napis czytany przez
lektora:
Nie daj się oszukać. Chroń swoje pieniądze.
Następnie pojawiają się kolejne napisy na szarym tle czarne duże litery czytane przez lektora:
Oszuści często włamują się na konta społecznościowe i wyłudzają pieniądze, podszywają się
pod Twoich znajomych i w ten sposób wyłudzają pieniądze.
Korzystając z bankowości mobilnej – sprawdź komu je przekazujesz.
Na koniec spotu pojawia się napis na szarym tle czarne litery:
Kampania społeczna Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie
przy współpracy z Polskimi Standardami Płatności.

Pod napisem logo Rzeszowa – stylizowany biały herb Rzeszowa na pomarańczowym tle z
napisem: Rzeszów stolica innowacji. Obok logo Policji – stylizowana policyjna gwiazda z
napisem Policja.

