Ulotka składająca się z dwóch stron.
Strona pierwsza - granatowe tło.
Na górze biały napis NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Niżej pomarańczowy napis
CHROŃ SWOJE PIENIĄDZE
Na środku czerwony okrąg, a na nim mniejszy, pomarańczowy z białym znakiem graficznym
przedstawiającym słuchawkę telefonu.
Po prawej w szarym okręgu grafika przedstawiająca człowieka w szarej bluzie z kapturem i w
czarnych okularach.
Po lewej w szarym okręgu grafika przedstawiająca starszą kobietę.
Na dole na białym tle od lewej pomarańczowe logo z czarnym napisem rzeszów stolica innowacji, po
prawej granatowe logo POLICJA z graficznym symbolem policyjnej gwiazdy.
Strona druga - białe tło
Na górze czerwona belka z białym napisem: UWAGA! Przestępcy chcą Cię oszukać działając różnymi
sposobami.
Poniżej po lewej na pomarańczowym tle czarny napis:
METODA OSZUSTWA
„NA WNUCZKA”
Poniżej na szarym tle czarne napisy wyszczególnione numerami oznaczonymi czarną czcionką
w pomarańczowym kółku:
1 Dzwoni telefon stacjonarny i w słuchawce słyszysz „pilnie potrzebuję pieniędzy”.
2 Oszust w czasie rozmowy przekonuje, że jest Twoim krewnym, wnuczkiem, córką.
3 Informuje Cię o nagłym zdarzeniu lub potrzebie np. konieczności spłaty długu lub spowodowaniu
wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
4 Opisując to zdarzenie prosi o przekazanie pieniędzy.
5 Twierdząc, że nie może sam odebrać pieniędzy, przysyła po nie inną osobę.
Pod spodem pomarańczowa belka z czarnym napisem:
JEŻELI TAK ZROBISZ, STRACISZ PIENIĄDZE!
Po prawej stronie pod czerwoną belką znajduje się granatowa belka z białym napisem:
METODA OSZUSTWA "NA POLICJANTA"
Poniżej na szarym tle czarne napisy wyszczególnione numerami oznaczonymi białą czcionką
w granatowym kółku:
1 Oszuści podszywają się pod policjantów, prokuratorów lub funkcjonariuszy innych służb.
2 Rozmówca mówi, że jest policjantem i ściga oszustów, który chcą ukraść Twoje oszczędności.
3 Do zatrzymania przestępców potrzebuje Twojej pomocy.
4 Pomoc ma polegać na przekazaniu policjantom pieniędzy, co będzie "pułapką" na oszustów i
ochroni Twoje oszczędności.
Poniżej czerwony okrgąg z białym napisem:
Aby ustrzec się przed takimi oszustami pamiętaj!

Poniżej szare pole z białymi napisami wyróżnionymi czerwoną kropką:
Jeżeli osoba telefonująca żąda przekazania Twoich
pieniędzy, natychmiast zakończ rozmowę.
Policjanci, czy funkcjonariusze innych służb NIGDY nie proszą
o przekazanie pieniędzy.
Pod żadnym pozorem nie przekazuj pieniędzy nieznanym osobom.
Pod żadnym pozorem nie przelewaj pieniędzy na wskazane podczas takiej
rozmowy numery kont.
W razie podobnych telefonów należy się rozłączyć i zadzwonić pod numer
alarmowy 112.

