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polícia opakovane zaznamenáva trestnú Činnosťpáchanú na senioroch.

osoby vyššieho veku sa pre svoju dóvelčivosť, dobrosrdeČnosťa nePouČitel''
nosť stávajú často obeťami podvodov a krádeží.
podvodníci sa sknývajú v osobách, ktoré sa na seniorov obracaiú
s naliehavou prosbou o finančnúpomoc. Kontaktujú ich teleÍonickY, oslovuiú
ich na ulici alebo navštevujú priamo
príbytkoch. Predstavujú sa ako
príbuzní,lekári, zamestnanci
sociálnych a obecných úradov
alebo pracovníci elekt rárni,
plynární či inýeh spoločností=
Často vystupuiú ako
predajcovia rózneho tovaru.
ai ked' pósobia dóveryhodne"

4.
5,

Nerozmieňaite (nevydávaite) peniaze cudzím osobám, aktvrdia, že maiú bankovku vyŠŠeinominálnej
hodnoty.
1drzte sa takého konania, ktoré by mohlo cudziemu človeku napovedať, kde máte uloŽené svoje
úspory alebo cennosti.

6.

Nikdy nedávaite peniaze osobe, ktorú nepoznáte, ani ked'vám tvrdÍ, Že ich súrne Potrebuje Pre
pomoc inému, napr. na operáciu a sl'ubuje, že peniaze čoskoro vráti.
Cez telefón nikdy neposkytuite osobné údaie, ani údaie o finanČných Či rodinných Pomeroch.

7.
8. 9soby
9.

vykonávajúce odpočty vody, plynu či elektriny sú povinné preukázať sa Poverením
spoločnosti na vVkon odpočtov a na požiadanie aj občianskym preukazom. Neverte osobám,
ktoré tvrdia, že vám prišli vyúčtovaťpreplatok či nedoplatok.
yýhru. Žiadna sPoloČnosť
Neverte osobám, ktoré tvrdia, že ste sa stali uýhercom a prišli vám vyplatiť
nevypláca peňažnérnýhry v hotovosti prostredníctvom svoiich zamestnancov Či iných osób,

10. cudzie osoby nikdy nevpúšťaitedo svoiho príbytku a nezos

Dostali ste pozvánku na predajnu alebo prezen,
taěnri akciu, zaujímarn rl let alebo bezplatnú
večeru s možnosťou vlihodného nákupu a šancou
získať darěek zadarmo?

pridverách vám zazvoní cudzí človek alebo viac
osób, ktoré sa vydávajri za záslupcov róznych
inštitticií, ponrikajri vám íinančnupomoc,
zv šenie dóchodku, predávajri rózne v, robky
(napr. hrnce, nože, deky, stavebné náradie,
zdravotnícke pomócky) alebo pon kaju rózne
práce. Kontaktovať vás móžu aj teleíonicky
s umyslom vylákať od vás adresu vášho pobytu,
či iné informácie.

Skór ako sa na tak to akciu vybeliete:

t.

2. Porad'te sa s pribuznymi.
3. O radu móžete požiadať aj na bezplatnej
sENloR LINKE 0800 172 500.
4. Nikdy svo.ie osobné doklady neodovzdávajte

Podvodníci móžu vystupovať ako:

{

pracovníci istej spoloěnosti, ktorívám prišli
odovzdať v hru, vymeniť odkvapové rťrry alebo

organizátorom.

5.

vykonať vlikopové práce;

6.

skontrolovať pravosť bankoviek alebo i nkasovať
pokutu za dopravnu nehodu vášho príbuzného;

si niečo kupite, vždy trvajte na vystavení
potvrdenia o k pe tovaru.

zvyšiťdóchodok či vypiatiť príspevok;

8.

podomoví predajcovia, ktorí vyhodne predávajú
rózny tovar,

Ak na vás cudzie osoby

Nitav nevpušťajte takéto osoby do svojich
príbytkov, nerozprávajte sa s nimi a neostávajte
s nimiosamote.

I
I

ponukanú službu
nia, ktoré by mohlo
ovedať, kde máte uložené
nnosti.

nnosti'
|+.

I
I

yhry

Žr^|anuspoločnosť nevypláca peňažnév,

svojich
či inych osób.

v hotovosti prostrednictvom

zamestnancov,

Užitočnéinformácie o predajn ch a prezentačnych
akciách a o ochrane práv spotrebitel'a nájdete na

www.soi.sk.

lčo urooiť:
t.

Nesuhlaste s návrhom predajcu, že vás odvezie do
banky alebo domov pre peniaze.

7. Ak

pracovníci sociálnych radov, ktori vám prišli

I
I

Všetky dokumenty, ktoré podpisujete si pozorne
prečítajte.

príslušniciPolicajneho zboru, ktorí vám prišli

I

Údale o organizátorovi na pozvánke si preverte,

l

l

l

Niekto zavolá na váš teIefón, predďaví sa
ako váš príbuznli a žiada požičaťpeniaze
alebo sa predstaví ako lekár a oznámi vám,
že váš príbuzn spósobiI vážnu dopravnu

nehodu, nemóže komunikovať a poprosil ho,
aby od vás Wp tal peniaze na uhradu škody.
Úmyselne volá viackrál za sebou, aby ste
nestihli kontaktovať príbuzn ch. Nakoniec

pre peniaze nepríde osobne, ale pošle inu
osobu.

čo urobiť:

Cudzia osoba vás osloví s prosbou, aby ste
iei ukázali cestu do nemocnice. Tvrdí, že nie
je tunaišia. Poprosí vás, aby ste nasadli do
jej auta. Následne upenlivo prosí, aby ste
jej požičalipeniaze na operáciu príbuzného,
kton mal ťažkunehodu a ležív nemocnici v
kritickom stave, Ak nemáte peniaze pri sebe,
je ochotná vás odvieď domov, k bankomatu
alebo do banky. Častokrát ako zábezpeku, že
vám peniaze vráti ponúkne kuíríks peniazmi
v cudzej mene.

í. Nepožiěiavajte peniaze cudzím osobám.

čo urobiť:

2. lhned'po telefonáte si overte, ěi vás skutočne
kontaktoval váš príbuzny alebo lekár,

2.

3. Obratom

im zavolajte, overte si skutočnosti,
ktoré vám boli oznámené.

í. Nikdy nepristupujte

na takrjto požiadavku.

Vyhl bajte sa komunikácii s cudzími osobami.

lll],:,,ii l,,l|;,litl:
1, Majte na památi, že pokial' je to možné,

odpočty sa vykonávajri z verejne dostupného
miesta alebo zo spoločnl ch priestorov
v bytovych domoch.
preukázať sa poverením spoločnosti na vykon
odpoótov a na požiadanie aj občianskym
preukazom.

potrebné vykonať odpočet priamo
v obydlí, požiadajte ich, aby sa preukázali
poverením a1 občianskym preukazom.

3. Ak

nevolal váš príbuzn ani lekár, niekto sa za
neho vydáva, móže ísťo podvodníka.
neposkytujete

eIektrární alebo vodární. Oznámi vám, že
prišiel odpísaťstav pIynomeru, vodomeru
alebo elektromeru alebo vám prišiel vyplatiť
prep!atok či inkasovať nedoplatok.

2, Osoby vykonávajuce odpočty su povinné

4. Ak

5. Cez telefón

pri dverách vám zazrtoni cudzí človek
a predstaví sa ako pracovník plynární,

1e

4. Pokial'máte pochybnosti, že ide o skutočnych

žiadne daje.

zamestnancov spoločností, nevpušťajte
takéto osoby do svojho príbytku.
ani nedoplatky za služby sa
neučtuju priamo zamestnancami spoloónosti.

5. Preplatky

ffi

6. Nikdy nedávajte peniaze takymto osobám.
7. Vždy sa poradte s príbuznymi.
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