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„Unokázós” csalások
 

Az idős emberek korukból, egészségi állapotukból,

életmódjukból, szokásaikból, hiszékenységükből adódóan   

 könnyebben megtéveszthetőek. 

Ezen okok miatt elmondható, hogy bűnözői csoportok specializálódtak

az időskorúak sérelmére elkövetendő bűncselekmények módszereinek

kidolgozására és elkövetésére.

Az időskorúak védekezési képessége leginkább

azzal növelhető, ha az áldozattá válásuk módszereit, az elkerülés

eszközeit és lehetőségeit eljuttatjuk hozzájuk újra és újra. Ha nem érinti

őket bűncselekmény személyesen, illetve nem jut el hozzájuk bizonyos

időközönként rendszeresen prevenciós ajánlás, előfordulhat, hogy nem

ismerik fel az átveréseket.

 

Az úgynevezett "unokázós" csalások közös

jellemzője, hogy a bűnözők telefonon hívnak fel idős embereket. A csaló

a kiszemelt áldozat hozzátartozójának (unokájának, gyermekének) adja

ki magát, vagy azt mondja, hogy az ő megbízásából telefonál. Azt állítja,

hogy az unoka (gyermek) valamilyen bajba került (például autóbalesetet

szenvedett vagy tartozása van), és sürgősen pénzre van szüksége. Mivel

közvetlen találkozáskor könnyen kiderülne, hogy nem ő az unoka, 

akadályoztatására hivatkozva valakit elküld a pénzért,                     

 esetleg ékszerekért.

 



Ne beszéljenek idegenek előtt, nyilvános helyen magánéletükről,

ezeket az információkat a bűnelkövetők felhasználhatják!

A csalók a bűncselekmények elkövetésére felkészülhetnek, és

olyan valós információkat is közölhetnek, amelyek valóban a

hozzátartozóhoz kapcsolódnak.

Ne bízzanak meg a váratlanul telefonon, vagy személyesen

jelentkező idegenekben, akkor sem, ha az mondják, a családtagjuk

ismerőse!

Ha gyanús telefonhívást kapnak, akkor haladéktalanul

győződjenek meg annak valódiságtartalmáról! Inkáb hívják fel

unokájukat, családtagjukat!

Amennyiben a hívás tartalma  valótlannak bizonyul, értesítse a

rendőrséget a 112 központi segélyhívón!

Ha a hívó mást akar a pénzért küldeni, mert ő nem tud elmenni

érte, ne higgyen neki! Idegeneknek ne adjon se pénzt, se ékszert!

Gyanús idegenek látogatása  esetén jegyezzék meg

személyleírásukat, gépjárművük rendszámát!

Amennyiben a hívás tartalma valótlannak bizonyul, értesítse a

rendőrséget a 112 központi segélyhívó számon!

Kérjük, hogy hívják fel idős hozzátartozójuk, közvetlen ismerőseik

figyelmét a bűnelkövetési módszerekre, és továbbítsák nekik a

rendőrség tanácsait! 

 


