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SENIORI POZOR – NOVÁ „LEGENDA??“

V meste Trenčín sme v poslednom období zaznamenali nezvyčajný  pokus podvodu na senioroch. 

Dňa 15.02.2023 79 ročnému seniorovi na jeho pevnú linku zatelefonovala neznáma žena, ktorá sa

mu nepredstavila, ale hneď ho začala upozorňovať, že vo VÚB banke sa dejú podvody a preto by bolo

dobré, aby si išiel do tejto banky vybrať svoje úspory. Tiež mu uviedla, že o týchto podvodoch vie aj

polícia.  Senior sa zľakol  a neznámej žene uviedol,  že pôjde tie peniaze vybrať.  Neznáma žena sa

seniora spýtala, či má mobilný telefón a nech jej uvedie telefónne číslo, aby ho navigovala čo má

robiť. Senior sadol na bicykel a odišiel do VÚB banky, kde vybral finančnú hotovosť vo výške 6.500,-

Eur.

Po výbere hotovosti na seniorov mobilný telefón zase zavolala tá istá neznáma žena a uviedla mu,

aby vybraté peniaze vložil na účet vedený v Tatra banke. Neznáma žena ďalej uviedla, že ak peniaze

vloží na uvedený účet, tieto sa mu o deň vrátia naspäť na jeho pôvodný účet vedený vo VÚB banke.

Senior obišiel viacero pobočiek Tatra banky, kde mu uviedli, že neberú žiadnu finančnú hotovosť.

Opäť sa mu ozvala neznáma žena, s tým, že mu pošle taxík, aby nemusel ísť na bicykli a vybraté

peniaze nech vloží na účet Tatra banky v OD Laugarício v Trenčíne. Senior poslúchol a nasadol do

taxíka, ktorý ho odviezol do uvedeného nákupného centra.  Senior vošiel  do pobočky Tatra banky

v OC Laugarício, s tým, že pracovníčke za priehradkou uviedol, že chce vložiť finančnú hotovosť vo

výške  6.500,-  Eur  na  účet,  ktorý  mu uviedla  neznáma žena  prostredníctvom mobilného telefónu.

Našťastie  pri  zadávaní  čísla  účtu,  na  ktorý  mali  byť  peniaze  vložené  pracovníčku  banky  systém

upozornil, že účet je blokovaný a má privolať políciu. 

Pracovníčka banky následne privolala políciu,  ktorá kontaktovala príbuznú uvedeného seniora,

ktorá  sa  dostavila  na miesto a prevzala  za  prítomnosti  polície  finančnú hotovosť,  ktorú senior  na

pokyn neznámej ženy vybral.

Len „šťastná“ náhoda zariadila, aby opäť „novým“ spôsobom nebol podvedený ďalší senior.

PODVODNÍCI NEMAJÚ ZÁBRANY PRI VYLÁKANÍ PEŇAZÍ !

 Nikdy nevyberajte, nedávajte ani nezasielajte peniaze cudzím osobám !!
 Kontaktuje políciu na čísle 158.


