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Vec
Informácia občanom
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nových Zámkoch z dôvodu predchádzania
protiprávneho konania, ku ktorému v poslednom období dochádza vo zvýšenej miere v okrese
Nové Zámky Vás žiada o uverejnenie nasledovnej dole uvedenej informácie.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nových Zámkoch by chcelo touto cestou
upozorniť občanov na prípady podvodov, ktoré sa v poslednej dobe vo zvýšenej miere vyskytujú
v okrese Nové Zámky a ktorých sa dopúšťajú neznámi páchatelia. Obeťami týchto neznámych
páchateľov sa stali seniori ktorých pripravili o značnú finančnú hotovosť. Páchatelia používajú pri
páchaní takejto trestnej činnosti rôzne legendy, pod ktorými sa predstavujú. Najčastejšie používajú
legendy „VNUK“, „KAMION KUFRIKÁRI“, „PODOMOVÍ PREDAJCOVIA“,
„ZAMESTNANCI PLYNÁRNÍ A ELEKTRÁRNÍ“.
Z tohto dôvodu by sme chceli vyzvať seniorov na zvýšenú ostražitosť, obozretnosť a opatrnosť
najmä voči osobám, ktoré nepoznajú nakoľko môže ísť o podvodníkov, ktorí si ich vopred
vytipovali za účelom získania ich finančných úspor alebo cenností. Vzhľadom na to, že páchatelia
si vyberajú fyzicky slabšie obete a využívajú ich dôverčivosť a bezbrannosť odporúčame seniorom
aby:
 zvýšili obozretnosť, ak ich akákoľvek osoba požiada telefonicky finančnú hotovosť
napríklad z dôvodu že ich vnuk alebo iný rodinný príslušník mal dopravnú nehodu pri
ktorej utrpel zranenie a musia za neho zaplatiť liečenie. Skôr ako v takomto prípade
čokoľvek spravia aby si overili či je to skutočne pravda prostredníctvom telefonickej linky
158 alebo linky 112, alebo prostredníctvom svojich príbuzných, ktorí by o dopravnej
nehode mohli niečo vedieť. (Jedná sa o legendu „VNUK“)
 nedôverovali a nepožičiavali peniaze neznámym osobám, ktoré ich náhodne oslovia
na ulici alebo pred domom s požiadavkou, že súrne potrebujú požičať finančnú
hotovosť a ako dôvod uvádzajú silné emotívne príbehy ( napr. dopravnú nehodu
príbuzného alebo kamaráta, ktorý sa vážne zranil a tie peniaze potrebujú na jeho
operáciu, avšak nemajú eurá iba finančnú hotovosť v inej mene, ktorú nechajú ako
zábezpeku a potom si po ňu prídu. Obeti ukážu kufrík alebo tašku, v ktorej má byť
uvedená hotovosť no obeť následne no už väčšinou neskoro zistí ,že v kufríku, alebo
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taške sú len nastrihané bezcenné papieriky.). (Jedná sa o legendu
„KAMIONKUFRIKÁRI“)
neotvárali svoje príbytky neznámym osobám, ktoré im výhodne ponúkajú na predaj
rôzny tovar, alebo ich uisťujú, že im prišli vyplatiť výhru v lotérii, či zvýšiť dôchodky
(Jedná sa o legendu“PODOMOVÍ PREDAJCOVIA“)
odmietli ponúkanú službu pracovníkov plynární, elektrární či iných inštitúcií, ktorí
sa bez ohlásenia a predloženia potrebných dokladov snažia pod zámienkou vykonávania
rôznych činností v mene týchto inštitúcií, dostať do ich obydlia (Jedná sa o legendu
„ZAMESTNANCI PLYNÁRNÍ A ELEKTRÁRNÍ“)
nevyberali pred neznámymi osobami finančnú hotovosť ani cennosti, nakoľko
páchatelia sa pod rôznymi zámienkami takto snažia zistiť kde ich majú schované
kontaktovali políciu na čísle 158 (112) ak sa osoba ktorú nepoznajú správa podozrivo
a snaží sa pod rôznymi zámienkami nadviazať s nimi kontakt, získať ich dôveru a vstúpiť
do ich príbytku.

Zároveň by sme chceli požiadať všetkych občanov o spoluprácu. Ak majú nejaké
informácie o páchateľoch, ktorí sa dopúšťajú uvedenej tresnej činnosti nech ihneď kontaktujú
políciu na linkách 158 alebo 112, lebo práve ich informácia môže pomôcť polícii týchto
páchateľov zadržať.
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