
Polícia opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch.„_
Osoby vyššieho veku sa pre svoju dôverčivosť, dobrosrdečnosť a nepoučitel'-
nost stavaju casto obetaml podvodov a krádeží.
Podvodnícl sa skrývajú v osobách, ktoré sa na seniorov obracajú
s naliehavou prosbou o finančnú pomoc. Kontaktujú ich telefonicky, oslovujú
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. . . , sociáln ch a obecn'ch úradov1. Ak vas kontaktuje telefonlcky osoba, ktora sa \lydava of y , _y _, _,
za vášho príbuzného alebo ošetrujúceho lekára a|eb° p"a°°Vmc' e|ektram"
vášho príbuzného a žiada o finančnú pomoc, plynárnl Ci iných Sp0|0Čn0StÍ.
obratom sl overte skutocnostl, ktore uvadza. Často vystupujú ako

2. Nepožičiavajte peniaze cudzím osobám. - . z._ _ _ _ _ predajcovla rozneho tovaru.
3. Nlkdy nesadajte cudzlm osobam do Ich auta

aj ked' pôsobia dôveryhodne.
4. Nerozmieňajte (nevydávajte) peniaze cudzím osobám, ak tvrdia, že majú bankovku vyššej nominálnej

hodnoty.
5. Zdržte sa takého konania, ktoré by mohlo cudziemu človeku napovedať, kde máte uložené svoje

úspory alebo cennosti.
6. Nikdy nedávajte peniaze osobe, ktorú nepoznáte, ani ked' vám tvrdí, že ich súrne potrebuje pre

pomoc inému, napr. na operáciu a s|'ubuje, že peniaze čoskoro vráti.
7. Cez telefón nikdy neposkytujte osobné údaje, ani údaje o finančných či rodinných pomeroch.
8. Osoby vykonávajúce odpočty vody, plynu či elektriny sú povinné preukázať sa poverením

spoločnosti na výkon odpočtov a na požiadanie aj občianskym preukazom. Neverte osobám,
ktoré tvrdia, že vám prišli vyúčtovať preplatok či nedoplatok.

9. Neverte osobám, ktoré tvrdia, že ste sa stali \lýhercom a prišli vám vyplatiť výhru. Žiadna spoločnosť
nevypláca peňažné výhry v hotovosti prostredníctvom svojich zamestnancov či iných osôb.

10. Cudzie osoby nikdy nevpúšťajte do svojho príbytku a nez‹\s†='w=ite s nimi flsarflflłe ----l
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V prípade, že cudzie osoby
na vás vyvljaju nátlak alebo máte
pocit ohrozenia  
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