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Vec:
Polícia upozorňuje
- žiadosť o vyhlásenie v miestnom rozhlase
V súvislosti s výskytom prípadov podvodov v okrese Brezno, Vás za účelom
predchádzania uvedeného druhu trestnej činnosti žiadam o zverejnenie upozornenia pre
občanov.
Upozornenie, ktoré Vám zasielam v prílohe zverejnite prostredníctvom informačných tabúľ
a vyhlásením v miestnom rozhlase.
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IČO

POLÍCIA UPOZORŇUJE !

V poslednom období sa v banskobystrickom kraji opätovne vyskytli prípady podvodov, ktorých
obeťami sú hlavne starší občania. Podvodníci sa snažia vylákať od svojich obetí peniaze pod
rôznymi zámienkami, pričom zneužívajú ich dôverčivosť a prirodzenú snahu pomôcť druhému
človeku v núdzi.
Nedávne prípady, ktoré polícia v súčasnosti vyšetruje spočívajú v tom, že podvodník sa
telefonicky vytypovanej obeti predstaví menom niekoho z príbuzných a žiada požičať peniaze na
kúpu auta, inej hodnotnej veci alebo opravu vozidla po nehode. Počas telefonátu sa snaží presvedčiť
obeť o svojej falošnej totožnosti. Ak sa mu to podarí dohodne, že po peniaze pošle kamaráta.
Samozrejme, že údajným kamarátom je samotný podvodník alebo jeho komplic.
Ďalší spôsob podvodu spočíva v osobnom kontakte s vytypovanou osobou, ktorú sa snaží
podvodník presvedčiť, že jeho priateľ čaká v nemocnici po nehode na operáciu, na ktorú potrebuje
ihneď požičať peniaze. Podvodník je ochotný ponúknuť zdanlivo cennú vec ako zálohu a sľubuje
skoré vrátenie peňazí, ktoré však poškodený už neuvidí.
Podvodníci majú široký a dôsledne prepracovaný repertoár ako sa klamstvom dostať k cudzím
peniazom. Seniori, ktorí nemajú s takýmto konaním skúsenosti a sú viacej dôverčiví sa preto
stávajú pre podvodníkov cieľovou skupinou. Tu je niekoľko rád, ako sa nestať obeťou podvodu:
 nedôverujte neznámym ľuďom a nikoho cudzieho nevpúšťajte do svojho bytu, neotvárajte
dvere svojho bytu, pokiaľ neviete kto je za nimi,
 neposkytujte informácie o sebe neznámym osobám, pozor na telefonáty v ktorých vám
kladú otázky k vášmu veku, s kým bývate, pýtajú sa na majetkové pomery, príbuzných,
vaše úspory a pod.,
 keď u vás zvoní opravár, pracovník úradu alebo iných služieb (odpočet plynu, elektriny a
pod.), zavolajte na úrad alebo inštitúciu, na ktorú sa pracovník odvoláva,
 žiadna inštitúcia nevypláca prípadné preplatky v hotovosti, ale výhradne bezhotovostne a
prostredníctvom poštovej peňažnej poukážky na meno klienta,
 pozor na podomových predajcov a poskytovateľov „výhodných“ ponúk všetkého druhu takmer vždy sa jedná o podvod.

Polícia žiada, aby výskyt akýchkoľvek podozrivých osôb, prípadne
pokusov o uvedené podvody občania oznámili na tiesňovú telefónnu linku polície
158 alebo na najbližší útvar polície.

