
Nestaňte sa obeťami podvodníkov, ktorí vám volajú ako vaši príbuzní,
ako lekári, či zdravotné sestry a žiadajú požičať peniaze na rôzne účely.
Volajúci vám oznámi, že váš príbuzný zapríčinil dopravnú nehodu,
pri ktorej niekoho zranil, nemôže komunikovať, leží v nemocnici
a súrne potrebuje peniaze na zaplatenie škody, ošetrenie
alebo vyplatenie peňazí poškodenému, aby prípad
neoznámil polícii. Podvodníci vždy volajú viackrát za sebou,
niekedy aj v neskorých nočných hodinách. Žiadajú,
aby ste peniaze, ktoré máte doma alebo v banke
odovzdali neznámym osobám, ktoré si ich prídu
prevziať osobne alebo vás žiadajú, aby ste ich vložili
na konkrétne číslo účtu v banke, či poslali na účet
cez finančnú službu do zahraničia.
Počas hovoru vás dôrazne upozornia,
aby ste nikoho nekontaktovali,
s nikým sa o tejto veci nerozprávali,
lebo váš príbuzný bude mať problémy
so zákonom alebo pôjde do väzenia.
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NA TELEFONÁTY, V KTORÝCH VÁS
NIEKTO ŽIADA O PENIAZE!SENIORI, POZOR

        DÔSLEDNE DODRŽIAVAJTE NASLEDOVNÉ RADY!
 1.  Nekomunikujte s osobou, ktorá sa v telefóne vydáva za vášho príbuzného,

lekára, či inú osobu a žiada od vás peniaze na rôzne účely!

 2. Nikomu nehovorte do telefónu koľko peňazí máte doma alebo v banke!

 3.  Pri podozrivých telefonátoch, v ktorých od vás niekto žiada peniaze,
ihneď ukončite hovor!

 4.  Ak sa volajúci vydáva za vášho príbuzného alebo volá v jeho mene
obratom si u príbuzných overte informácie, ktoré vám uviedol v telefóne!

 5.  Ihneď volajte svojim príbuzným alebo známym, ktorým dôverujete a povedzte im,
aký ste mali telefonát, poraďte sa s nimi!

 6.  Neriaďte sa pokynmi volajúceho podvodníka a neverte príbehu,
ktorý vám do telefónu rozpráva!

 7. Nikdy si nepožičiavajte peniaze od susedov pre volajúcich podvodníkov!

 8.  Nikdy nevyberajte pre volajúceho podvodníka svoje finančné úspory
z osobných účtov, z vkladných knižiek alebo  bankomatov!

 9.  Nikdy nevkladajte peniaze na cudzie účty v bankách ani neposielajte peniaze
cez finančnú službu do zahraničia!

 10. Nikdy neodovzdávajte peniaze cudzej osobe! 

NIEKTO ŽIADA O PENIAZE!

 1.  Nekomunikujte s osobou, ktorá sa v telefóne vydáva za vášho príbuzného,
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