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Seniori, chráňte si svoje úspory

V uplynulom  týždni  polícia  zaznamenala  v Trenčianskom  kraji  niekoľko  pokusov
o podvod na senioroch, ktoré však páchateľom nevyšli. 

Páchatelia kontaktovali seniorov pod rôznymi vymyslenými legendami a to:
1. Neznámy muž s cudzím prízvukom telefonicky kontaktoval 89-ročnú pani, ktorej uviedol,

že má dlh 6000 €. Pani o žiadnom dlhu nevedela a nakoľko nadobudla podozrenie, že sa
môže jednať o podvodný telefonát, slúchadlo zložila. 

2. 85-ročnej  pani  volal  na  pevnú  linku  neznámy  muž,  ktorý  sa  predstavil  ako  policajt
a následne uviedol, že jej finančné prostriedky sú v ohrození. Vypýtal si od nej telefónne
číslo na jej mobilný telefón. Následne jej naň zavolal a inštruoval ju, aby zobrala všetku
finančnú hotovosť, ktorú má doma a vložila si ju do kabelky a išla do banky. Neustále
dôchodkyňu po telefóne kontroloval, čo robí a kde sa nachádza. Navigoval ju, aby išla do
banky a previedla jej finančné prostriedky uložené na podielových fondoch na jej bežný
bankový  účet.  V banke  dôchodkyňa  zistila,  že  sa  môže  jednať  o podvod  a prevod
neuskutočnila. 

3. 84-ročnej dôchodkyni zavolala na pevnú linku neznáma žena, ktorá jej oznámila, že jej ide
doručiť faktúru z elektrární  a zisťovala,  či  je sama doma. O chvíľu jej  na pevnú linku
zavolal muž, ktorý jej oznámil, že osoba, ktorá jej predtým telefonovala je nebezpečná.
Ide o členku ozbrojenej skupiny a má si schovať všetky peniaze doma na jedno miesto.
Tiež  zisťoval,  koľko má  doma peňazí.  Keď dôchodkyňa  povedala,  že  žiadne  peniaze
doma nemá,  muž hovor ukončil.  Takú istú legendu použili  páchatelia  u ďalších dvoch
dôchodkýň. 

Seniorov  opätovne vyzývame,  aby  boli  obozretní  voči  osobám,  ktoré  ich  kontaktujú
a žiadajú  od  nich  peniaze  pod  rôznymi  zámienkami.  Zdôrazňujeme,  aby  neodovzdávali
finančnú hotovosť neznámym ľuďom, nevyberali svoje úspory pre cudzie osoby zo svojich
účtov, či nevyberali finančnú hotovosť v prítomnosti cudzích osôb. 


