SENIORI, NEDAJTE SA OKLAMAŤ...!
V uplynulých dvoch týždňoch polícia v Lipt. Mikuláši zaznamenala 2 prípady
podvodov na senioroch. V obidvoch prípadoch boli podvedené ženy vyššieho veku (66, 86).
Podvodníci obete kontaktovali telefonicky.
V prvom prípade sa volajúci predstavil ako syn poškodenej a oznámil jej, že mal dopravnú
nehodu a potrebuje peniaze. Tá, v presvedčení že ide skutočne o jej syna, prichystala finančnú
hotovosť 550 Eur. Následne po ďalšom telefonáte, vyšla na ulicu a odovzdala ju, pre ňu
neznámemu mužovi, v domnienke, že ho poslal jej syn. Páchateľ peniaze zobral a odišiel.
V druhom prípade sa volajúci dôchodkyni nepredstavil, no oznámil jej, že jej vnuk mal
dopravnú nehodu, pri ktorej bol zranený nielen on, ale aj dieťa a peniaze potrebuje preto, aby ho
„policajti nevyšetrovali“. Poškodená volajúcemu uviedla, že žiadneho vnuka nemá, ale
v domnení, že sa jedná o jej synovca, prisľúbila peniaze poskytnúť. Následne bola opätovne
telefonicky kontaktovaná volajúcim s tým, že dieťa v nemocnici zomrelo a že po dohode s jej
príbuzným príde po peniaze. Dôchodkyňa súhlasila, vyšla pred dom, kde už pri bráne stálo
zaparkované osobné motorové vozidlo, v ktorom sedel jeden muž. Druhý muž stál pri bráne,
ktorú dôchodkyňa otvorila, zaviedla ho do kuchyne, kde mu odovzdala hotovosť 5000 Eur.
Obidve poškodené až následne, po odovzdaní finančnej hotovosti, kontaktovali svojich
príbuzných. Tí uviedli, že žiadnu dopravnú nehodu nemali a peniaze neboli určené pre nich.

V záujme predchádzania trestných činov podvodu páchaných na senioroch sa Okresné
riaditeľstvo Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši obracia na širokú verejnosť s výzvou
o zvýšenie obozretnosti seniorov a to najmä v nasledovných prípadoch:
Keď Vás kontaktuje neznámy človek, ktorý súrne z akéhokoľvek dôvodu (havária,
operácia, výhra v lotérii, pomoc príbuznému a pod.) potrebuje finančnú hotovosť,
okamžite kontaktujte políciu (158) alebo najbližšiu rodinu. Peniaze v žiadnom prípade
nikomu neodovzdávajte!
Nepúšťajte do svojich príbytkov neznámych ľudí pod žiadnou inou zámienkou –
podomových predajcov, ľudí s nevoľnosťou, ľudí s darčekmi pre Vás a iných!
Bez overenia dokladov a oprávnenia nevpúšťajte do svojich príbytkov alebo na svoje
pozemky pracovníkov elektrární, plynární, domovej správy!
Nepožičiavajte peniaze ľuďom, ktorých dobre nepoznáte, väčšinou ide o podvodníkov!
Vyvarujte sa vyberať peniaze a cennosti v prítomnosti neznámych osôb!
Bez konzultácie nepodpisujte dôležité dokumenty!
Odmietnite bezdôvodne ponúkané odprevadenie do bydliska, do domu, do bytu alebo
odvoz od ľudí, ktorých nepoznáte!

Páchatelia uvedenej trestnej činnosti si úmyselne typujú obete, ktoré žijú osamote a majú
vyšší vek, nakoľko predpokladajú, že seniori budú dôverčiví, empatickí, neopatrní a nepozorní.
Páchatelia ich svojim konaním môžu pripraviť o celoživotné úspory alebo im môžu spôsobiť
ublíženie na zdraví či smrť.
V prípade, že Vás kontaktujú osobne alebo telefonicky neznáme osoby a máte podozrenie,
že sa jedná o podvodníkov, kontaktujte IHNEĎ políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158
alebo osobne na najbližšom útvare Policajného zboru.

