Desatoro bezpečného seniora
1. Nenaletím na „výhodný“ nákup
Vždy si prečítam podmienky uvedené malým písmom v kúpnej zmluve, aby som sa
vyhol ďalším zbytočným platbám.
2. Nedám peniaze do rúk cudzím ľuďom
Nech ich argumenty pôsobia akokoľvek dôveryhodne, vždy si overím pravdivosť ich
slov, ak odo mňa pýtajú peniaze doma, alebo na ulici.
3. Nenechám sa oklamať pod zámienkou problémov mojich blízkych
Okamžite volám blízkemu a overím si pravdivosť príbehu. Hovor blízkemu vždy
vytáčam sám, nenechám to spraviť cudzieho, ktorý zámerne vytočí svojho komplica.
4. Nevpustím do domu cudzieho človeka, aby ma okradol
Ani v prípade, ak sa preukáže odznakom alebo preukazom – môžu byť falošné. Ak ho
nepoznám, nechávam ho za dverami.
5. Neukážem skrýšu na peniaze cudziemu človeku
Nevyberám peniaze zo svojej skrýše a nehovorím nikomu cudziemu, kde sú uložené,
ani koľko peňazí mám doma alebo v banke.
6. Nenaletím falošným policajtom a iným úradníkom
Na príslušnom úrade si vždy telefonicky overím, či ku mne vyslali konkrétneho
úradníka. Nevpúšťam týchto ľudí dnu, kým mi úrad nepotvrdí dôvod ich návštevy.
7. Nedám sa oklamať falošnými kamarátmi mojich vnúčat
Ak odo mňa pýtajú peniaze pre vnuka ako pomoc pre seba, okamžite volám vnukovi,
aj vtedy ak by mi jeho kamarát tvrdil, že vnuk leží zranený v nemocnici.
8. Nenaletím na falošné zdravotné problémy cudzích ľudí
Ak ma úpenlivo prosia o finančnú pomoc pri zdravotných problémoch seba alebo
svojho blízkeho, nenaletím a nedávam žiadne peniaze cudzím.
9. Nerozmieňam peniaze cudzím ľuďom
Neberiem peniaze od cudzích ľudí a nevydávam im z nich svoje peniaze, ani im
nerozmieňam a za žiadnych okolností im neukazujem, kde držím svoju hotovosť.
10. Nenastupujem cudzím do auta
Ak mi núkajú nezištnú pomoc, alebo potrebujú poradiť s cestou, nikdy k nim
nesadnem do auta a nenechám sa okradnúť alebo ublížiť si.
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