Néhány jó tanács az év végi vásárlásokkal kapcsolatban
Közeledik az év vége, az ünnepek körüli tennivalók megsokasodnak. Vásárlási láz kap el
bennünket, járjuk a bevásárló központokat, megragadjuk a legkülönbözőbb alkalmakat, hogy
szeretteinknek kellemes meglepetést tudjunk okozni.
Ez az időszak bizonyos bűnözői köröknek szintén fontos beszerzési időszak. Csak ők ezt nem
törvényes körülmények között teszik!
A vásárlási lázban ne feledkezzünk meg arról, hogy ajándékokra szánt, nagyobb összegekkel
útnak indulva, a zsúfolt üzletekben, nagy tömegben könnyebben válhatunk bűncselekmény
áldozatává. De óvatosság, az otthonunkba belépő idegenekkel szemben, sem árt!
Ha nem szeretnénk kellemetlen meglepetéssel haza térni,
olyan helyre tegyük a pénztárcánkat, ahol nehezen hozzáférhető,
ne hagyjuk felügyelet nélkül a már megvásárolt ajándékokat,
a bankkártyánk pin-kódját ne írjuk a tokra, ne tartsuk a kártya mellett.
Legyünk gyanakvóak,
ha a házalók feltűnően olcsón akarnak értékesnek látszó tárgyakat eladni,
amikor telefonon ajánlanak kedvező lehetőséget gyapjú vagy mágneses ágynemű,
ékszer, műszaki cikk, gyógyászati termékek vásárlására, vagy
lehetőséget olcsó üdülésre, utazásra.
Különösen, ha mobil telefonfeltöltő kártya vásárlásáért cserébe jutunk hozzá. Ez egy
gyakori csalási mód újabban.
Sajnos nem tudjuk elégszer felhívni a figyelmet arra, hogy nemcsak az idős embereknél
jelennek meg olyan személyek, akik pénz felváltásához vezető trükköket alkalmaznak,
csak hogy hozzáférhessenek az otthon őrizgetett, évek alatt megtakarított pénzünkhöz. Az
ünnepek előtt aktuális mese lesz „a segélyt hoztam” az önkormányzattól, ill. „visszatérítést
hoztam” valamilyen közüzemtől, például az EON-tól és még a kapcsolók és konektorok
állapotát is ellenőrzik.
A JÁRANDÓSÁGOKAT MINDIG A POSTÁS HOZZA!
A trükkös lopások szezonális legendái között találkozunk krumpli, káposzta más termények
árusítóival, ugyanakkor gyakori a téli tüzelőt, tűzifát ajánlók megjelenése is. Ha vásárlási
szándéka van, inkább a már ismert eladókat, forgalmazókat keresse, mert az újságokból
választott ismeretlen, csak mobil telefonon utolérhető személyek körében fordult elő, hogy
nem a kialkudott minőségű (nedves) vagy mennyiségű (jóval kevesebb) fát szállították le,
esetleg a kifizetett előlegre nem szállítottak semmit.
Kérjük számon a látszólag céltalanul nézelődő, sétálgató idegenektől, mit keresnek a
környékünkön! Ne hagyjuk, hogy terepszemlét tartsanak időseket, értékes dolgokat őrző vagy
szállásnak használható lakatlan nyaralókat, eltulajdonítható fémtárgyakat (csatornát)
keresgélve.
A bűnmegelőzés ne csak a rendőrség feladata, hanem mindnyájunk közös érdeke legyen!
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