
Seniorka byla okradena o své úspory

MĚLNICKO – Slibované peníze za nepoužité léky nedostala.  

Policisté Obvodního oddělení Mělník byli dne 8. listopadu 2018 v odpoledních hodinách vysláni do
jednoho z bytů ve starší zástavbě v Mělníku.

Dvaadevadesátiletá žena šla v odpoledních hodinách na nákup. Na ulici ji oslovila neznámá žena,
že se ji snaží již delší dobu kontaktovat, že ji na ni odkázala kamarádka. Neznámá tvrdila, že jí
vyplatí  finanční  hotovost  za  nepoužité  léky.  Seniorka  podlehla  naléhání  a  neznámou  i  s  její
spolupachatelkou pustila do bytu.

A zde začal již známý scénář rozměnění peněz. Podvodnice tvrdila, že má pouze pětitisícovou
bankovku  a  potřebuje  rozměnit.  V  nestřeženém  okamžiku  jedna  z  žen  využila  nepozornosti
poškozené při debatě s druhou ženou, vnikla do obývacího pokoje, ze skříně z dámské kabelky jí
odcizila finanční hotovost ve výši 170 000,- Kč a z bytu obě zmizely.

Vzhledem ke svému věku k popisu důchodkyně uvedla pouze, že obě byly ve věku kolem 30 let,
jedna hubené a druhá podsadité postavy. Na sobě měly tmavé oblečení, mluvily plynule česky bez
přízvuku. Nikdy před tím je neviděla.

Policisté zahájili úkony trestního řízení z přečinu krádež ve spolupachatelství. Pachatelkám hrozí
trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

Starší  lidé  se  často  stávají  snadným terčem zájmu podvodníků,  zlodějů,  kapsářů  a  násilníků.
Hlavním důvodem je jejich osamělost, důvěřivost, dobrosrdečnost, nižší fyzická zdatnost, horšící
se zdravotní stav.

Podvodníci k okradení seniorů využívají nejčastěji tyto legendy:

> VNUK

> Nabídka levnějšího přísunu elektrického proudu či plynu

> Vrácení přeplatku za energie

> Vydávání se za úřední osobu

> Výhodný prodej nádobí či jiného sortimentu

> Žádost o pomoc – zavolání, napití.

Preventivní doporučení:

> Neotvírejte dveře, když nevíte, kdo je za nimi

> Pořiďte si panoramatické kukátko

> Nechte si předložit průkaz a případně si u daného úřadu pracovníka ověřte

> V případě nedůvěry nabízenou službu odmítněte

NEVĚŘTE NIKOMU CIZÍMU A NIKOHO CIZÍHO NEPOUŠTĚJTE DO BYTU ČI DO DOMU !
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