RADÍME SENIOROM

SENIORI POZOR NA VOLAJÚCICH
A SVOJE FINANČNÉ ÚSPORY!

Vážení seniori,
do pozornosti Vám dávame niekoľko dôležitých rád, ako sa nestať
obeťami podvodníkov, kťorí Vás teleťonicky kontaktujú ako vaši príbuzní
a žiadajú požičať peniaze na rôzne účely alebo Vás ťeleťonicky
kontaktujú v neskorých nočných hodinách ako lekári, či zdravotné
sestry a oznámia, že Váš príbuzný zapríčinil dopravnú nehodu, pri ktorej
zranil dieťa, nemôže komunikovať, lebo si odhryzol jazyk, leží
v nemocnici a súrne potrebuje peniaze na vyplatenie škody, svoje
ošetrenie a neoznámenie prípadu polícii. Podvodníci vždy volajú
viackrát za sebou a žiadajú , aby ste Vaše finančné úspory, ktoré máte
doma alebo na vkladných knižkách, či osobných účtoch odovzdali
neznámym osobám, ktoré si pre peniaze prídu osobne alebo ste ich
vložili na konkrétne číslo účtu v banke (najmä v Tatra banke), či poslali
na účet cez finančnú službu Western Union do zahraničia. Podvodníci
Vás následne dôrazne upozornia, aby ste nikoho nekontaktovali, s nikým
sa o tejto veci nerozprávali, lebo váš príbuzný bude mat problémy so
zákonom, pôjde do väzenia, pretože šoféroval pod vplyvom alkoholu.
SENIORi POZOR NA PODOZRIVÉ TELEFONÁTY PODVODNÍKOV!
STRIKTNE DODRŽIAVAJTETE NASLEDOVNÉ RADY!

1. Nikdy neverte emotívnemu príbehu, ktorý Vám do telefónu uvádza
akákoľvek osoba, ktorá následne od Vás žiada peniaze!
2. Nekomunikujte s osobou, ktorá sa v telefóne vydáva za vášho
príbuzného alebo lekára a žiada od Vás peniaze na rôzne účely!
3. Nehovorte do telefónu koľko máte peňazí doma alebo našetrených
v banke! Nesúhlaste s požičaním peňazí od susedov!
4. Pri týchto podozrivých telefonických volaniach vždy zložte telefón
a volajte svojim príbuzným!
5. Ihneď si u príbuzných overte skutočnosti, ktoré sa Vám podvodník
snažil v telefóne porozprávať!
6. Nikdy nevyberajte svoje finančné úspory z osobných účtov, z vkladných
knižiek alebo bankomatov v súvislosti s podozrivým telefonátom!
7. Neriaďte sa pokynmi volajúceho podvodníka ! Nevkladajte peniaze na
cudzie účty v bankách ani cez finančnú službu Western Union!

Seniori, všimnite si:
Podvodníci sa často
v telefóne predstavujú
ako Vaši príbuzní alebo
lekári a žiadajú
peniaze!
CHRÁŇTE SI SVOJE
ÚSPORY“
NEPODĽAHNITE
V TELEFÓNE
EMOTÍVNEMU PRÍBEHU
PODVODNÍKA!

Nevyberajte peniaze
pre podvodníkov zo
svojich účtov, vkladných
knižiek, či bankomatov!
NEPOSIELAJTE PENIAZE |
PODVODNÍKOM CEZ
WESTERN UNION ALEBO
VKLADOM NA ICH ÚČET!

Vždy sa poraďte s
príbuznými alebo na
bezplatnej
Senior
linke

0800172 500!

SENIORI VŽDY VOLAJTE POLÍCIU NA ČÍSLE 158!
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