UPOZORNENIE
Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede upozorňuje občanov, že v našom okrese boli
zaznamenané ďalšie nové prípady, kedy neznámi páchatelia uviedli do omylu seniorov, ktorí tým prišli
o celoživotné úspory.
Podvodníci si vymyslia príbehy, ktorými sa snažia získať dôveru seniorov a vylákať od nich
svoje úspory. Volajú seniorom na ich pevné linky alebo mobily ako ich príbuzní alebo známi (vnuk,
syn, brat, sused, spolužiak) a žiadajú požičať peniaze na rôzne účely.
V poslednej dobe boli zaznamenané prípady, keď podvodníci volajú aj v neskorých nočných
alebo skorých ranných hodinách a predstavujú sa ako lekári. Seniorom oznámia, že ich syn alebo vnuk
spôsobil dopravnú nehodu, leží v nemocnici, nemôže komunikovať, lebo si pri nehode odhryzol jazyk,
alebo je po operácii a súrne potrebuje peniaze na vyplatenie spôsobenej škody, ošetrenie a neoznámenie
prípadu polícii. Seniorov dôrazne žiadajú, aby nikoho nekontaktovali, lebo ich príbuzný ,môže mať
z toho problémy, môže ísť do väzenia, lebo zistili, že šoféroval pod vplyvom alkoholu a pri nehode
ťažko zranil aj inú osobu.
Pre peniaze si páchatelia chodia osobne k seniorom alebo ich žiadajú, aby ich priniesli na určené
miesto, sú prípady, kedy k seniorom pošlú taxík. V súčasnej dobe však podvodníci žiadajú seniorov, aby
peniaze zasielali na konkrétne účty v bankách (najmä v Tatra banke) alebo ich posielali cez finančnú
službu Western Union (najmä v Poštovej banke). Konkrétne číslo účtu páchatelia oznámia seniorom
v telefóne alebo im ho zašlú SMS, pričom zdôraznia seniorom aby nikomu nehovorili na aký
účel potrebujú peniaze.
Preto,
1. neverte neznámym osobám, ktoré Vás telefonicky kontaktujú z rôznych príčin a žiadajú od Vás
peniaze,
2.

skutočnosti uvádzané v telefóne neznámou osobou ihneď overte telefonicky u svojich

príbuzných – OBRATOM IM ZAVOLAŤ,
3. nevyberajte svoje finančné úspory pre cudzie osoby, nedávajte peniaze osobám, ktoré
nepoznáte, nevkladajte peniaze na cudzie účty a neposielajte neznámym osobám peniaze cez
finančnú službu Western Union,

4. v týchto prípadoch ihneď kontaktujte políciu na čísle 158.
Ďalej Vás upozorňujeme, že podvodníci často sa vydávajú za pracovníkmi vodární, elektrární
a plynární.
Preto majte na pamäti, že pracovníci uvedených spoločností preplatky alebo nedoplatky
nikdy neinkasujú v hotovosti prostredníctvom svojich zamestnancov. Preto, ak niekto tvrdí, že
Vám doniesol naspäť preplatok alebo treba zaplatiť nedoplatok na mieste, ihneď kontaktujte
políciu na čísle 158.

A rendőrség felhívja a lakosság figyelmét, hogy az elmúlt időszakban több olyan eset történt,
amikor ismeretlen elkövetők idős személyt károsítottak meg.
A csalók olyan történeteket találnak ki, amellyekkel az idősek bizalmába tudnak férkőzni és
kicsalni tőlük a megtakarított pénzüket. Vezetékes telefonra és mobilra hívják őket, mint rokon vagy
ismerős és pénzt kérnek különféle okokból.
Az utóbbi hetekben több olyan eset lett regisztrálva, amikor a csaló keső éjjeli vagy kora reggeli
órákban hívta az idős személyt és orvosnak adta ki magát. Az áldozatnak bejelentették, hogy fiuk vagy
unokájuk közuti balesetet okozott, kórházban fekszik, nem tud komunikálni, mert elharapta a nyelvét,
vagy operáció után van, de pénzre van szüksége a kórházi ellátás kifizetésére és a rendőrségi eljárás
elkerülésére. Az időseket arra kérik, hogy ne beszéljenek erről senkivel, mivel a rokonának ebből
problémái is lehetnek, börtönbe kerülhet, mert ittasan vezetett és más személyt is megsebesített.
A pénzért az elkövetők egyedül mennek, vagy arra kérik az idős személyt, hogy vigye egy
megadott helyre, esetleg taxit küldenek érte. Mostanában a csalók arra kérik az időseket, hogy a pénzt
konkrét számlákra utalják (Tatra bank) vagy a Western union pénzügyi szolgáltatáson keresztül (főként
Posta bank). A számlaszámot telefonon keresztül közlik velük, esteleg SMS ben küldik el, mindamellett
felhívják a figyelmüket, hogy senkinek se beszéljenek arról, hogy milyen okból van szükségük a pénzre.
Ezért,
1. ne higgyen idegen személynek, aki telefonon hívja és különböző okokra hivatkozva pénzt
kér,
2. az idegen személy által közölt tényeket azonnal ellenőrizze le a rokonainál - Azonnal hívja
fel őket telefonon,

3. ne vegyen ki pénzt idegen személynek, ne adjon át pénzt idegennek, ne küldjön pénzt
idegen számlaszámra, és ne küldjön idegen személynek pénzt a Western union pénzügyi
szolgáltatáson keresztül,
4. ezekben az esetekben azonnal hívja a rendőrség 158 as telefonszámát.
Továbbá figyelmesztetjük, hogy továbbra is sok esteben a csalók a gáz, villany és vízművek
munkatársainak adják ki magukat.
Tudni kell, hogy a fent említett szolgáltatók munkatársai nem hoznak házhoz pénz
túlfizetés esetén készpént és helyszínen nem intéznek díjbeszedést. Ezért ha azt állítják, hogy pénzt
fizetnek vissza, vagy estleg elmaradást kell befizetni a helyszínen, azonnal hívja a rendőrség 158 as
telefonszámát.

