
Vážení občania, 

na základe  neustáleho  zaznamenávania  trestnej  činnosti  páchanej  na osobách vyššieho
veku (seniorov), polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov na zvýšenú opatrnosť voči
neznámym osobám, ktoré ich kontaktujú prostredníctvom telefónov alebo prostredníctvom
počítačových sietí alebo na ulici.

          Polícia neustále eviduje zvýšený počet  prípadov, kedy neznáme osoby (páchatelia)
volajú starším osobám a predstavujú sa v telefóne ako  personál nemocnice s oznámením ,
že ich príbuzný   spôsobil nehodu   a zranil inú osobu. Senior je   uvádzaný  do omylu v tom,
že  jeho  príbuzný  nemôže  rozprávať,  lebo  je  po  operácii,  chce  zranených  odškodniť  a
nechce to hlásiť na políciu.  Senior je vyzvaný, aby peniaze poslal príbuzným poškodeného
po autonehode platobnou formou prostredníctvom  Western Union alebo na páchateľom
vopred  zadaný  účet.   Podvedení  seniori   v snahe  pomôcť  príbuznému   pošlú   aj
niekoľkotisícové úspory.  Poslané peniaze končia najčastejšie v zahraničí.

           Ďalším prípadom je skontaktovanie sa so seniorom pod zámienkou poskytnutia
pomoci, odvozu domov, alebo sa podvodníci vydávajú za pracovníkov elektrárni alebo iných
úradov,  inštitúcií  s cieľom  vstúpiť  do  domu  poškodeného,  od   ktorého  pod  rôznymi
zámienkami  ,  napr.   dobrej  investície  s rýchlou  návratnosťou  ,  rozmenenia   peňazí
určených  ako  preplatok,  vylákajú  peniaze.  Tiež  zneužijú  vedomosť  o mieste,  kde  má
poškodený peniaze a pri zámienke využitia toalety od  poškodeného odcudzia zvyšok úspor. 

          Medzi najnovšie podvodné konania  patrí vydávanie sa páchateľov za policajtov, kedy
telefonujú poškodeným seniorom,  že majú informácie, že k poškodeným práve teraz idú
zlodeji, že ich chcú okradnúť, idú tam aj policajti,  bude sa tam strieľať a ak  si seniori
chcú uchrániť úspory a cennosti, aby peniaze spolu s cennosťami dali do tašky a aby ich
vyhodili von z okna alebo vyniesli von z domu do smetného koša, kde ich vezme policajt. Aj
takýmto podvodným konaním páchatelia  dosiahnu, že   poškodení vyhodia vysoké sumy
peňazí, ktoré z miesta vezme páchateľ. 

          Ďalej upozorňujeme, že páchatelia oslovujú seniorov aj pod inými vymyslenými
legendami (zámienkami) za účelom, aby od nich vylákali peniaze alebo ich okradli o ich
celoživotné úspory. 
          Objavujú sa  prípady, keď sa neznámy človek  predstaví ako pracovník banky, alebo
poškodený obdrží  email  alebo sms,  ktoré  sa javia  ako komunikácia  z banky,     pričom
poškodenému je  uvedené, že  sa vykonáva úprava  bankového zabezpečenia , a podvodník
si vyžiada údaje k platobnej karte  alebo  získa prístup k bankovému účtu. Následne dôjde
k nezákonnému prevodu peňazí. 
          Naďalej sa opakujú prípady, kedy  podvodník zasiela prostredníctvom facebooku
návrh na priateľstvo,  vydáva za osobu cudzieho vojaka alebo lekára,   pôsobí  v cudzích
vojenských misiách alebo na lodi,  prejaví citovú náklonnosť voči seniorke, zdôverí sa jej,
že má väčší obnos peňazí alebo šperky , ktoré nie je bezpečné držať u seba a tieto pošle
k poškodenej a neskôr k nej príde bývať. Od poškodenej potom podvodníci vylákajú pod
rôznymi zámienkami  peniaze na rôzne fiktívne poplatky za prepustenie balíka s peniazmi,
ako sú colné poplatky, poplatky  proti praniu špinavých peňazí,  ktoré poškodení posielajú
na účet do zahraničia. 

          Upozorňujeme,  že  podvodníci  ovládajú  manipulačné
techniky,  ktorými  vedia   ľudí   oklamať  tak,  že  im  obete  ľahko
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uveria.  Pod  nátlakom  alebo  pri  predstieraní  iných  klamlivých
situácií  konajú  seniori  podľa  presných  inštrukcií  podvodníkov  a
zlodejov. 
Polícia preto zdôrazňuje, aby seniori boli v komunikácii s neznámymi ľuďmi opatrní, aby
nevpúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi osamote a neukazovali, resp.
nevyberali  pred  nimi  peniaze,  neposkytovali  údaje  o svojej  platobnej  karte,  heslá
k bankovému účtu, neprijímali žiadosť o priateľstvo od neznámych osôb na facebooku. 
Žiadame tiež  príbuzných  seniorov,  aby  si  pohovorili  so  svojimi
starými rodičmi a blízkymi, a upozornili ich na tieto podvody. 
           Seniorom odporúčame, aby v prípade akýchkoľvek náznakov na podvodné
konanie pri komunikácii s cudzím človekom, predovšetkým po telefóne, ihneď kontaktovali
políciu na čísle 158, ktorá im poskytne kvalifikovanú pomoc.


