
VÝHRA, DEDIČSTVO 
Čl AMERICKÝ VOJAK 

Príde vám e-mail, v ktorom vás podvodník infor
muje, že ste niečo vyhrali alebo podedili. Požiada 
vás o zaslanie osobných údajov a uhradenie po
platkov, či určitej finančnej čiastky, aby výhra ale
bo dedičstvo po vzdialenom príbuznom mohlo 
byť prevedené na váš účet. 

V e-mailoch alebo cez sociálnu sieť sa môže pod
vodník predstaviť aj ako americký vojak, ktorý po
trebuje pomoc. Pod zámienkou spoločnej budúc
nosti si získa vašu dôveru a postupne vás pripraví 
o peniaze. 

Seniori, 
>> nereagujte na takéto typy správ, sú to všetko 

podvodné e-maily, 

>> neposkytujte svoje osobné údaje, údaje 
o vašom účte v banke, číslo platobnej karty, či iné 
informácie, ktoré by mohli byť neskôr zneužité. 

ODPOČTY PLYNU, VODY, 
ELEKTRINY 

Pri dverách vám zazvoní cudzí človek 

a predstaví sa ako pracovník plynární, elek
trární alebo vodární. Oznámi vám, že prišiel 
odpísať stav plynomeru, vodomeru, elektro
meru alebo vám prišiel vyplatiť preplatok, či 
inkasovať nedoplatok. 

Seniori, 
>> nevpúšťajte takéto osoby do svojich 
pnbytkov, ak máte pochybnosti, či ide 
o skutočných zamestnancov spoločnosti, 

>> majte na pamäti, že preplatky 
a nedoplatky sa nevyplácajú v hotovosti 
prostredníctvom zamestnancov spoločnos
tí, či iných osôb. 

INVESTOVANIE ÚSPOR 

Zaujala vás reklama na zhodnotenie vašich 
úspor, prichádzajú vám telefonáty prípadne 
e-maily, v ktorých vás oslovujú, aby ste in
vestovali svoje peniaze do kryptomien alebo 
do zahraničných investičných spoločností 
a projektov? 

Seniori, 
>> dávajte pozor, komu zv~ríte svoje penia
ze, nestaňte sa obeťou takéhoto podvodu. 

Vždy volajte POUCIU na čísle 158 alebo 
linku tiesňového volania 112. 

O radu môžete požiadať aj na bezplatnej 
SENIOR LINKE 0800 172 500. 

SENIORI, POZOR 
NA PODVODNÍKOV 
Polícia upozorňuje na trestnú činnosť páchanú 
na senioroch. Osoby vyššieho veku sa pre svoju dô
verčivosť často stávajú obeťami rôznych podvodov 
a krádeží. Páchatelia sa pod rôznymi vymyslenými 
pnbehmi dostavajú do vašej blízkosti, uvedú vás 
do omylu a podvodom, či obyčajnou krádežou vás 
pripravia o celoživotné úspory alebo cenné pred
mety. 

Prečítajte si najčastejšie spôsoby podvodného ko
nania páchatelov a niekoľko užitočných rád. 

Seniori, pri komunikácň s cudzími osobami buďte 
opatrní! 



,,DOPRAVNÁ NEHODA" 

Podvodník vám zavolá na telefón, predstaví sa 
ako váš príbuzný, známy, lekár alebo policajt. 
Oznámi vám, že váš príbuzný (vnuk, syn) spôso
bil dopravnú nehodu, leží v nemocnici a nemôže 
komunikovať, lebo si pri nehode odhryzol jazyk 
a súrne potrebuje peniaze na vyplatenie škody, 
ošetrenie a neoznámenie prípadu polícii. Dôraz
ne vás požiada, aby ste nikoho nekontaktovali, 
s nikým túto záležitosť nepreberali, lebo váš príbuz
ný bude mať z toho problémy a môže ísť do väzenia, 
pretože šoféroval pod vplyvom alkoholu a pri ne
hode niekoho ťažko zranil. 

Seniori, 
>> neverte emotívnemu príbehu, ktorý vám do 
telefónu uvádza akákoľvek osoba, ktorá následne 
od vás žiada peniaze. 

,,FALOŠNÝ POLICAJT" 

Podvodník vám zavolá na telefón, predstaví sa ako 
policajt a oznámi vám, že si vás vytypovali zlodeji, 
ktorí vás chcú vykradnúť alebo odcudziť peniaze 
z účtu. Falošný policajt vám povie, aby ste všet
ky cenné veci spolu s peniazmi vložili do tašky 
a vyhodili z okna. 
V prípade odcudzenia finančnej hotovosti z účtu 
vás podvodník požiada, aby ste ich previedli na iný 
účet alebo išli do banky, z účtu vybrali všetky pe
niaze, vložili ich do tašky a nechali niekde na ulici. 

Seniori, 
>> nevyhadzujte peniaze a cenné predmety 
z okna, nevyberajte pre podvodníka peniaze 
z bankomatu a zo svojich účtov, ani neprevádzaj
te peniaze na iné účty podľa pokynov neznámych 
osôb. 

,,FALOŠNÝ POŠTÁR A POLICAJT" 

Podvodník vám zavolá na telefón, predstaví sa 
ako zamestnanec Slovenskej pošty a spýta sa vás, 
či máte vydať alebo rozmeniť peniaze, aby vám 
mohol vrátiť preplatok a ukončí s vami hovor. 
V zapätí vám zavolá niekto iný a predstaví sa ako 
policajt, ktorý vám oznámi, že sa nachádzate v ne
bezpečenstve, pretože v dome, v ktorom bývate sú 
zlodeji, ktorí vás chcú okradnúť. Falošný policajt 
vás bude presviedčať, že váš majetok chce ochrániť, 
a preto všetky peniaze a cennosti je potrebné dať 
do tašky a vyhodiť z okna. 

Seniori, 
>> neriaďte sa pokynmi volajúceho podvodníka, 
nehovorte do telefónu, koľko peňazí máte doma 
alebo v banke. 


