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Idősek sérelmére elkövetett
trükkös csalások
Az idősek elleni bűncselekmények legfőbb okai lehetnek:
- a ﬁgyelmetlenség,
- az óvatlanság,
- a túlzott bizalom, a jóhiszeműség,
Biztonságuk, védelmük érdekében
szemléletmód váltásra van szükség!
Ne váljon áldozattá!
- Egészséges bizalmatlansággal,
óvatossággal fogadja a váratlanul érkező
idegent!
- Otthon tartózkodás esetén is mindig
zárja be az ajtót!
- Hivatalos személy érkezésekor kérjen
fényképes igazolványt!
- Ne tartson nagy mennyiségű készpénzt otthonában!
- Jótékony célra gyűjtőktől kérjen csekket (sárga színű, postai beﬁzető csekket)
és semmilyen körülmények között ne
engedje be lakásába, udvarába, házába az
idegent!
- Ha lakásába ismeretlent enged be, az
azt a veszélyt is magában hordozza, hogy
kiﬁgyelik hol tartja pénzét!
- A postaládára, névtáblára, lehetőleg
vezetéknevet írjon, hogy ne lehessen
következtetni az ott lakó nemére!
Idegent ne engedjen be lakásába, de
még az udvarára se!

A termékbemutatóra
specializálódott cégek még
mindig szedik áldozataikat!
Árubemutatók jellemzői napjainkban
- A célközönség: az idős, betegségekkel
küzdő nyugdíjas emberek.
- A szervezők telefonon keresik meg az
érdeklődőket, vagy személyre szóló
meghívót postáznak.
- A bemutatókat többnyire „ingyenes
szűrővizsgálatként” hirdetik meg.
- A látszat ellenére, a közreműködő
személyek jellemzően nem rendelkeznek
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egészségügyi végzettséggel.
- A „vizsgálat” mindig kedvezőtlen
eredménnyel zárul.
- A rendkívüli rossz értékekre hivatkozva – „a probléma megoldását” jelentő
termékeket kínálnak. Ezek többnyire:
lézerterápiás készülékek, alvásrendszerek, matracok, ionizátorok, segélyhívó okosórák stb.
- Előfordulhat, hogy a résztvevőkkel
akár „vizsgálati eredmény” vagy „jelenléti ív” formájában, bújtatott módon
adásvételi szerződést is aláíratnak, illetve
kedvező hitelfelvételi lehetőségek igénybevételére ösztönöznek.
Ne dőljön be a csalóknak, ne írjon alá
szerződést a helyszínen, hiszen ezzel
hivatalossá és törvényessé tehetik a
megállapodást!
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zsebébe iratot, pénztárcát, mobiltelefont
ne tegyen!
- Figyeljen értékeire, táskája mindig
legyen szeme előtt!

- Táskája zsebe mindig a teste felé
legyen fordítva!
- Hátizsákja külső zsebeibe, tetejére ne
tegyen pénzt, vagy más személyes iratot!
- Nagy tömegben legjobb, ha magához
szorítja táskáját!

Mit tud tenni a vásárló?

Az áldozatok védelmében

- Gondolja át, mit ír alá és mit vállal!
- Javasoljuk, hogy a fogyasztó, vásárló,
üzleten kívüli értékesítés esetén a vételtől
számított 14 napon belül éljen az elállási
jogával!
- Amennyiben ez nem vezet eredményre, akkor forduljon a fogyasztóvédelmi
hatósághoz. Továbbá keresse fel a
rendőrséget, ahol a rossz minőségű
termékek forgalomba hozatala, vagy a
fogyasztók megtévesztése miatt tehet
feljelentést!
- Kérjük, ne higgyen a kecsegtető,
csábító ajánlatoknak, mert a megvásárolt
termékek nem segítenek a gyógyulásban
és nem csodaszerek!

Minden erőfeszítésünk ellenére is
megtörténhetnek a bűncselekmények.
A rendőrségi eljáráson túl jelentős
segítséget nyújt az Állami Áldozatsegítő
S z o l g á l a t
( a m e l y r ő l
www.igazsagugyihivatal.gov.hu oldalon
többet olvashat, illetve hívhatja az éjjelnappal ingyenesen elérhető 06-80-225225 számot)
A z á l d o z a t o k m e g s e g í t é s é be n
kiemelkedő szerepet tölt be az 1989.
december 21-én alakult FEHÉR GYŰRŰ
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET, amely
segít a bűncselekmények áldozatainak
függetlenül korától, nemétől, nemzetiségétől, a bűncselekmény fajtájától, ha
bajba került.
A FEHÉR GYŰRŰ konkrét és közvetlen támogatást ad, valamint segítséget
nyújt a bűncselekmények vétlen – részben a szociális helyzetük miatt rászoruló
– áldozatainak és hozzátartozóiknak
információadás, pszichikai, egyes esetekben kisebb anyagi, valamint jogi és
egyéb formában, továbbá kiáll és fellép a
sértettek érdekeinek védelmében.

Ne adjon esélyt a
zsebtolvajoknak!
- A zsebtolvajok közkedvelt helyei:
bevásárlóközpontok, tömegközlekedési
eszközök, vásárok, piacok, turistalátványosságok.
- Épp ezért javasoljuk, hogy külső
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