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Urząd Komunikacji Elektronicznej otrzymuje sygnały od abonentów oraz samych
przedsiębiorców telekomunikacyjnych o nowym niepokojącym zjawisku, którego skala w
ostatnim czasie nabiera niepokojącego wymiaru.
Sprawa dotyczy metody oszukiwania użytkowników usług telefonicznych (najczęściej
abonentów sieci telefonii komórkowych) poprzez wykorzystywanie ich skłonności do
oddzwaniania na nieodebrane połączenia. Takie połączenia przychodzą często w godzinach
wieczornych i w nocy, co jest celowym działaniem, aby skłonić użytkownika do oddzwonienia.
Mechanizm działania samego procederu jest stosunkowo prosty i opiera się w dużej mierze
przede wszystkim na nieuwadze samego użytkownika.
Najczęściej na numer użytkownika dzwoni zagraniczny numer często z „egzotycznego" kraju
np. z Republiki Konga lub Wybrzeża Kości Słoniowej tj. krajów, których międzynarodowe
numery kierunkowe (+243) oraz (+225) pozostawione na wyświetlaczu aparatu użytkownika
jako połączenia nieodebrane mogą sugerować, że są to połączenia krajowe. Początek
międzynarodowego numeru kierunkowego np. Demokratycznej Republiki Konga (+243.....) lub
Wybrzeża Kości Słoniowej (+225...) może być mylony przez użytkownika z numerem
kierunkowym strefy np. 22 - Warszawa, 24 - Płock.

Oszuści najczęściej kierują połączenia na numery komórkowe losowo wybranych użytkowników
i oczekują, że ktoś z nich oddzwoni pod wyświetlony numer. Nieświadomi podstępu
użytkownicy często oddzwaniają na ten numer i są obciążani przez operatorów kosztami jak za
połączenia międzynarodowe.
Zdarza się również, że celowo połączenia te są wydłużane - np. w słuchawce użytkownikowi
symulowany jest sygnał rozłączenia i jeżeli użytkownik nie rozłączy połączenia w aparacie (nie
naciśnie czerwonej słuchawki) połączenie trwa nadal, co za tym idzie, operator nalicza dalej
opłaty za to połączenie.
Urząd Komunikacji Elektronicznej zwraca uwagę i przestrzega!
Jeżeli nie spodziewasz się telefonu z zagranicy, a wyświetlony na Twoim telefonie numer jest
zadziwiająco długi lub zupełnie nie kojarzysz międzynarodowego numeru kierunkowego kraju
pochodzenia tego numeru - zachowaj ostrożność! Oddzwaniaj z głową!
Zwracaj uwagę, na jaki numer oddzwaniasz. Urząd Komunikacji Elektronicznej apeluje o
rozwagę i przed nawiązaniem połączenia, bądź odpisaniem - należy sprawdzić czy dany numer
nie jest numerem zagranicznym (połączenia międzynarodowe są drożej płatne) lub też czy nie
należy do zakresu numeracji wykorzystywanej do świadczenia usług o podwyższonej opłacie
(np. 0708-XXX-XXX).
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Masz pytania? Wątpliwości? Dzwoń:
Centrum Informacji Konsumenckiej UKE - infolinia 801 900 853 (koszt połączenia zgodny z
cennikiem operatora telekomunikacyjnego) lub tel. 22 534 91 74 - od poniedziałku do piątku w
godzinach 08:15 - 16:15.
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