KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Znak
útvaru

Kancelář ředitele
Oddělení tisku a prevence Šumperk

SENIOŘI, POZOR NA PODVODNÍKY!
V minulosti bylo na Šumpersku okradeno několik seniorů. Podvodníci tak získali statisícové částky
a seniory připravili o celoživotní úspory. S útoky však neskončili a peníze se pokoušejí získat
znovu a často mnohem rafinovanějším způsobem.

SCÉNÁŘ PODVODU:
-

pachatel zavolá i několikrát na pevnou linku a vydává se za „vnuka“, který je ve finanční
tísni,
pod záminkou platby u notáře nebo advokáta si vyžádá příslib půjčky většího obnosu
peněz,
„vnuk“ pro peníze nemůže přijet sám, proto pošle nějakého známého,
na smluvené místo přijíždí cizí člověk, přebírá od seniora peníze a odjíždí pryč.

JAK SE ZACHOVAT:
-

pokud Vám podvodníci zavolají, řekněte, že nemáte čas a ať zavolá POZDĚJI, tak za
hodinu,
IHNED ZAVOLEJTE NA LINKU 158 a policisty informujte o podezřelém telefonátu.

Příchozí hovory ze zahraničí na pevnou linku si můžete zablokovat na zákaznické lince O2 – 800
02 02 02

OPĚTOVNĚ UPOZORŇUJEME TAKÉ NA DALŠÍ PRAKTIKY PODVODNÍKŮ!!!
Ti Vás buď navštíví přímo v místě bydliště a pod různými záminkami (nejčastěji se vydávají za
sociální pracovníky, případně nabízejí různé zboží nebo levnější energie) se snaží zjistit, kde
máte uloženy své úspory a o ty Vás v nestřeženém okamžiku připravit.
Mohou Vás také oslovit prostřednictvím různých sociálních sítí. Velmi často ze zahraničí. Po
navázání známosti a získání důvěry Vám často nabídnou společný život. Má to ale jeden háček!
Aby za Vámi mohli přijet, potřebují nejdříve zaslat peníze na cestu, vyřízení dokladů nebo zajištění
dalších potřebných věcí. O peníze se nebojí říci opakovaně a skutečně se nejedná o zanedbatelné
částky. Poté, co odešlete peníze (zpravidla na zahraniční účet) se po podvodnících slehne zem.
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