Seniore pozor na podvodníky
Preventisté Karlovarského kraje by rádi upozornili zejména seniory na podvodníky, kteří se
snaží vloudit do jejich blízkosti, a to z jediného důvodu, podvést je a okrást.
Bohužel k podvodům a krádežím dnes už nedochází jen při návštěvách podvodníků, kteří se
vydávají např. za revizory plynu apod., ale i za zavřenými dveřmi Vašeho obydlí. Podvodníci
se s Vámi mohou spojit prostřednictvím telefonu nebo v některých případech i prostřednictvím
internetu. Mezi časté praktiky patří např. telefonáty podvodníků, kteří se vydávají za rodinné
příslušníky a žádají o finanční prostředky, jenž si u nich vyzvedne jejich kamarád. Buďte proto
obezřetní, s kým komunikujete a v případě, že Vás někdo požádá o pomoc, zejména o tu
finanční, dejte si pozor.
V případě, že Vás někdo kontaktuje prostřednictvím telefonu:





S cizími lidmi se nebavte.
Nikomu do telefonu neuvádějte své osobní údaje.
Prostřednictvím telefonu
nikomu nesdělujte čísla faktur služeb, které máte
zprostředkovány.
Podvodníci se na Vás mohou obrátit i pod záminkou vašich příbuzných v nouzi, vše si
raději dopředu ověřte, než někomu svěříte své mnohdy celoživotní úspory, může se
jednat o podvod. Zdánlivě Vás může kontaktovat z neznámého čísla Váš vnuk/vnučka
s žádostí o zapůjčení peněz na výhodnou koupi vozidla.

V případě, že někdo zaklepe na dveře Vašeho bytu:








Neotvírejte dveře, pokud nevíte, kdo je za nimi. Vaše bezpečí může ochránit
panoramatické kukátko nebo bezpečnostní řetízek na dveře.
Jestli na Vás zvoní opravář a nebyli jste o jeho návštěvě předem informováni, dveře
neotvírejte.
Podvodníci za Vámi mohou přijít např. i se záminkou výhry v loterii, či přeplatků
energií.
Buďte obezřetní i v případě, že Vás osloví někdo se záminkou zatelefonování kvůli
poruše na vozidle.
Nepodléhejte vidině levného nákupu nebo zprostředkování levnějších služeb, ve většině
případů se jedná o podvod.
Nesdělujte nikomu cizímu své osobní údaje.
Nikomu neukazujte, kde máte uložené úspory.

Vždy, než někomu svěříte jakoukoli finanční částku, si danou situaci ověřte buď u svých
příbuzných, nebo u zprostředkovatele jednotlivých služeb. Neboť v případě, že z Vás
podvodníci nevylákají peníze přímo, najdou si jiný způsob jak Vás okrást.
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