Dávejte si během pandemie COVID-19 pozor na podvody
Zločinci využívají pandemii COVID-19 k podvádění lidí – nestaňte se jejich obětí.
Nemoc COVID-19, kterou vyvolává nový koronavirus, je nyní oficiálně světovou pandemií. Zločinci po
celém světě využívají tuto krizi k podvádění lidí a ve snaze vydělat na pandemii se zaměřují na ty,
kteří jsou zranitelní. Britská organizace Action Fraud, u které se podvody celostátně nahlašují,
oznámila, že v březnu 2020 došlo k nárůstu podvodů souvisejících s koronavirem o 400 %.
Policie a další státní orgány spolupracují na šíření informací o těchto nekalých praktikách, aby zvýšily
ostražitost veřejnosti proti podvodům.

Královská prokuratura vydala následující rady:
Zastavte se: Můžete se chránit tím, že se před předáním nebo odesláním peněz nebo informací na
chvíli zastavíte a zamyslíte.

Zapochybujte: Mohlo by to být falešné nebo nepravdivé? Jakoukoliv žádost můžete klidně
odmítnout, nepřijmout nebo ignorovat. Jenom zločinci na vás budou spěchat nebo se snažit, abyste
zpanikařili.

Chraňte se: Pokud si myslíte, že jste naletěli podvodníkům, okamžitě kontaktujte svou banku a
oznamte to organizaci Action Fraud.
Věnovali jsme čas prověření různých nahlášených podvodů a vytvořili jsme pro vás seznam toho, na
co byste si měli dávat pozor.
*Tento seznam rozhodně není vyčerpávající a zločinci mohou najít i jiné způsoby, jak lidi podvést.
Buďte proto vždy obezřetní.
•

Testování na virus: Sady na testování přítomnosti viru nabízí ve Spojeném království pouze NHS.

• Vakcíny nebo léky: V současnosti neexistuje proti viru COVID-19 žádná vakcína ani na něj není
lék.
• Falešné produkty: Zaznamenáváme obrovský nárůst předraženého nebo falešného zboží, které
má sloužit k ochraně před koronavirem. Zahrnuje antibakteriální gely, roušky apod.
• Dodávky nákupů nebo léků: Zločinci se zaměřují na zranitelné osoby, u kterých zazvoní a
nabídnou jim doručení nákupu nebo léků.
•

Úklidové služby: Nabídky úklidových služeb, které mají zamezit šíření viru.

• Phishingové e-maily nebo textové zprávy: Dávejte si pozor na zprávy, které se vás snaží přimět
otevřít škodlivé přílohy, pomocí kterých podvodníci dokáží získat přístup k vašim osobním údajům.
Organizace Action Fraud odhalila následující e-maily:
1.
Podvodníci se vydávají za výzkumnou skupinu pod hlavičkou Centre for Disease Control and
Prevention (CDC) (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí) a Světové zdravotnické organizace
(WHO). Tvrdí, že oběti podvodu poskytnou seznam aktuálně infikovaných osob v jejím okolí.
2.
Podvodníci zasílají články o koronavirové epidemii, které obsahují odkaz na falešné stránky
společnosti, u níž se oběti podvodu mají přihlásit k odběru zpravodaje s denně aktualizovanými
informacemi.
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3.
Podvodníci rozesílají informace o tom, kam investovat nebo s čím obchodovat, a lákají lidi na
výdělky spojené s poklesem ekonomiky z důvodu koronaviru.
4.
Podvodníci předstírají, že jsou z HMRC (Celní a daňový úřad Jejího Veličenstva) a nabízejí
vrácení přeplatku daně nebo odkazují oběti na falešné webové stránky, aby získali jejich osobní a
finanční údaje.
Pokud byl někdo, koho znáte, kontaktován podvodníky, měl by to oznámit organizaci Action Fraud
online na www.actionfraud.police.uk/ nebo telefonicky na čísle 0300 123 2040.
Rady a informace o tom, jak zjistíte, jestli se jedná o podvod, najdete na:
www.citizensadvice.org.uk/consumer/scams/check-if-something-might-be-a-scam/.
*Tento materiál byl přeložen zdarma našim skvělým týmem překladatelů na volné noze*
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