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Přílišná důvěra se nevyplácí

  

Není pochyb o tom, že senioři nepřestávají být snadným terčem podvodníků a zlodějů.
Podvodníci využívají různé záminky a lsti, jak získat peníze. Většinou se snaží vniknout
do bytu oběti a pokud se jim nepodaří vylákat peníze přímo, ovládají mnoho způsobů, jak
staršího důvěřivého člověka okrást. 

  

Evidujeme několik případů, kdy podomní prodejci okradli seniory či podvodníky, kteří žádali o
vodu do chladiče a v nepozorovaném okamžiku odcizili finanční hotovost. Známé jsou případy o
pachateli, který se vydával za pracovníka energetických závodu a oběť okradl pod záminkou
přeplatku za energie. Další podvodníci se vydávali za přátele příbuzných nebo se dožadovali
zaplacení dluhu za nejbližší. Tito pachatelé využívají důvěřivosti našich starších občanů a
především jejich samoty.

  

Senioři bývají většinou velmi důvěřiví a lest, se kterou podvodník přijde, většinou neprokouknou
a tím se stanou obětí trestného činu. Z tohoto důvodu se policisté snaží neustále občany
varovat.

  

      

  

Zde je několik preventivních rad, jak se nestát snadnou obětí:

  

    
    -  nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího si nevpouštějte do bytu  
    -  neotvírejte automaticky dveře, pokud nevíte, kdo je za nimi  
    -  pořiďte si panoramatické kukátko a bezpečnostní zámek, který udrží dveře pootevřené  
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    -  nechte si od opraváře, pracovníka úřadu, plynáren či jiných služeb předložit jeho služební
průkaz a zavolejte na instituci, na kterou se pracovník odvolává. Každá instituce má přehled o
svých pracovnících   
    -  nevěřte podomním prodejcům, či snadným výhrám v loterii  
    -  přeplatky za energie vám nikdo domů nepřinese  
    -  udržujte dobré vztahy se sousedy, jejich pomoc bývá nejrychlejší  
    -  v blízkosti telefonu mějte důležitá telefonní čísla, například na policii lékaře či hasiče  
    -  byt zamykejte, i když jdete třeba jen k sousedce či s odpadky  
    -  čekáte-li příchod cizího člověka, např. osobu reagující na váš inzerát, požádejte někoho z
blízkých nebo přátel, aby byl s vámi doma   

  

Marcela Lavická
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