Zseblopások
megelőzése

Kérjük, fogadja meg a rendőrség tanácsait, hogy ne váljon
bűncselekmény áldozatává!

A zseblopások megelőzése érdekében javasoljuk:

A pénzt, bankkártyát, iratokat olyan helyen tárolja, hogy ne lehessen
észrevétlenül

hozzáférni,

például

kabát

belső

zsebében.

A kézitáskát tartsa mindig zárva, tömegben lehetőség szerint szorítsa
a

karja

alá,

többször

ellenőrizze, hogy megvan-e.
Soha ne tegyen pénztárcát,
kézitáskát a bevásárlókocsiba,
a kosár vagy a bevásárlótáska
tetejére!
Csak

annyi

pénzt

vigyen

magával, amennyi feltétlenül
szükséges!
Még jobban figyeljen, ha tömegben tartózkodik! Legyen gyanakvó, ha
oldalba lökik, vagy látszólag véletlenül bepiszkítják a ruháját, lábára
lépnek!

Vásárláskor, az áru válogatásakor soha ne tegye le a pénztárcáját vagy a
kézitáskáját a pultra!
Ha ruhát próbál, akkor se hagyja csomagjait őrizetlenül!
Mindig csak annyi csomagot vigyen magával, amennyire képes
odafigyelni!
A PIN- kódot ne írja rá a
bankkártyára és ne tárolja
azzal együtt!
Ha

a

kódot

nem

tudja

megjegyezni, úgy írja fel, hogy a
kártyával együtt ne tűnhessen el!
A kártyát és a papírt, amelyen a
kód van, ne tárolja egy helyen!
Amennyiben ellopták a bankkártyáját, azonnal tiltassa le!
Ha tetten érik a zsebtolvajt, hangosan kérjenek segítséget, és azonnal
hívják a rendőrséget az ingyenesen hívható 112-es számon!

Forrás: police.hu
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Ön hallott már róla?
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A csalás lényege, hogy általában éjszaka unokájuknak
vagy más közeli hozzátartozójuknak, esetleg közeli
ismerősüknek kiadva magukat hívják fel idegenek
vezetékes telefonon az idős embereket és valamilyen
okra, például tartozásra vagy balesetre hivatkozva
készpénzt, pénzzé tehető értéket csalnak ki tőlük.
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a csalók idős emberek pénzét, értékeit igyekeznek
elvenni, megszerezni;
telefonon keresik fel őket;

a csalók idős emberek pénzét, értékeit igyekeznek
elvenni, megszerezni;
telefonon keresik fel őket;

valamelyik fiatalabb családtagnak, adják ki
magukat, aki rossz (veszélyes, problémás)
helyzetben van éppen;
az is előfordulhat, hogy a fiatalabb családtag
ismerősének adják ki magukat és a családtagnak
kérnek pénzt;
az idősekre lelki nyomást gyakorolnak, a
bizalmukba férkőznek.
Mit tehet?
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Ne bízzon meg a váratlanul jelentkező
idegenekben, akár telefonon, akár személyesen
keresik meg Önt!
Próbálja meg kideríteni, hogy a családtag,
hozzátartozó tényleg bajba került-e!
Haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a
megnevezett unokával, hozzátartozóval, mert így
tudja ellenőrizni a hívás valódiságát!
Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítse a
rendőrséget a 112-es segélyhívó számon!
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