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Seniori, stop podvodníkom  

          Vážení občania 

Polícia SR  opäť varuje pred podvodníkmi, ktorí okrádajú hlavne starších ľudí. 

Dôverčiví seniori, často so zdravotnými problémami či inak handicapovaní ľudia sú veľmi 

ľahkou obeťou podvodníkov. Žiadame občanov, aby upozornili seniorov vo svojom okolí k 

zvýšenej ostražitosti, obozretnosti a opatrnosti najmä voči osobám, ktoré nepoznajú. Môže ísť 

o podvodníkov, ktorí si seniora vopred vytipovali. Opakovane používajú rovnaký spôsob 

vylákania peňazí spočívajúci v tom, že sa predstavia ako pracovníci poisťovne, ktorí Vám prišli  

vyplatiť doplatky za lieky či na Vašich dôchodkoch. Následne sa pod zámienkou vrátenia 

výdavku z finančnej hotovosti dostanú do Vášho príbytku, kde vo vnútri využijú Vašu 

nepozornosť a odcudzia Vám  celoživotné úspory.  

Preto Vám polícia ponúka niekoľko rád, čo robiť, ak Vás podvodníci pod touto zámienkou 

oslovia  

• Nevpúšťajte takéto osoby do svojich príbytkov, pokiaľ si nie ste istí, že ide o skutočných 

zamestnancov sociálnych úradov. Snažte sa overiť túto skutočnosť u 

ich  zamestnávateľa, či na obecnom úrade alebo požiadajte svojho suseda či príbuzného, 

aby bol prítomný pri vstupe takejto osoby do Vášho príbytku. 

• Zdržte sa takého konania, ktoré by mohlo cudziemu človeku napovedať, kde máte 

uložené svoje úspory. 

• Majte na pamäti, že sociálne poisťovne  nikdy neinkasujú  preplatky či nedoplatky v 

hotovosti prostredníctvom svojich zamestnancov či iných osôb. 

V nadväznosti na ďalší prípad podvodu, ktorý sa vyskytol v bratislavskom kraji a pri 

ktorom podvodník vylákal od seniorky finančnú hotovosť vystupujúc ako jej príbuzný 

a neskôr ako príslušník policajnej hliadky polícia apeľuje na našich seniorov, aby 

nedôverovali emotívnym príbehom ľudí. Za žiadnych okolností nevydávajte finančnú 

hotovosť osobám, ktoré nepoznáte alebo osobám, ktoré sa Vám predstavia ako policajti.  
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Ak sa volajúci vydáva za Vášho príbuzného alebo volá v jeho mene obratom si u príbuzných 

overte informácie, ktoré Vám uviedol v telefóne. V prípade, že sa informácie nezakladajú na 

pravde, ihneď kontaktujte políciu na čísle 158. 

 

 

 

 

       

 

 

 


