Dajte si pozor na podvody a podfuky počas pandémie COVID-19
Zločinci využívajú pandémiu COVID-19, aby oklamali verejnosť – nestaňte sa obeťou.
COVID-19, choroba spôsobená novým koronavírusom, je oficiálne celosvetovou pandémiou. Zločinci
na celom svete využívajú túto krízu, aby oklamali verejnosť a zameriavajú sa na zraniteľné skupiny,
aby využili pandémiu vo svoj prospech. Action Fraud, národná služba Spojeného kráľovstva pre
hlásenie podvodov, zaznamenala v marci 2020 nárast podvodov týkajúcich sa koronavírusu o 400 %.
Polícia a ďalšie vládne orgány spolupracujú na šírení informácií o týchto podfukoch a zabezpečujú,
aby verejnosť bola ostražitá voči podvodom.
The Crown Prosecution Service zdieľal nasledujúce rady:

Zamyslite sa: Zastavte a zamyslite sa predtým, ako sa vzdáte svojich peňazí alebo informácií.
Môže vás to ochrániť.
Pozor: Mohlo by sa jednať o podvod? Je v poriadku odmietnuť alebo ignorovať akékoľvek
žiadosti. Iba zločinci vás budú naháňať alebo plašiť.
Chráňte sa: Ak si myslíte, že ste sa stali obeťou podvodu, okamžite kontaktujte svoju banku
a nahláste to Action Fraud.
Našli sme si čas na to, aby sme preskúmali rôzne správy o podvodoch a vytvorili sme zoznam
podvodov, na ktoré vás chceme upozorniť.
* Upozorňujeme, že tento zoznam nie je vyčerpávajúci a zločinci môžu nájsť iné spôsoby zacielenia
na jednotlivcov, takže buďte vždy ostražití.
•

Testovanie vírusov: Súpravy na testovanie vírusov ponúka iba NHS v Spojenom kráľovstve.

•

Vakcíny / lieky: V súčasnosti neexistuje vakcína alebo liek na COVID-19.

•
Falšované výrobky: Došlo k prudkému zvýšeniu ceny alebo falšovaniu tovaru, ktorý vás chráni
pred koronavírusom. Patria sem antibakteriálne gély, masky atď.
•
Nákup / dodávka liekov: Zločinci sa zameriavajú na zraniteľných ľudí a ponúkajú nákup alebo
dodávku liekov.
•

Čistiace služby: Ponuka čistiacich služieb, ktoré majú zabrániť šíreniu vírusu.

•
Phishingové e-maily / textové správy: Dajte si pozor na správy, ktoré vás oklamú do otvárania
škodlivých príloh, ktoré by mohli viesť podvodníkov k získaniu prístupu k osobným informáciám.
Action Fraud identifikoval nasledujúce e-maily:
1. Podvodníci predstierajúci, že pochádzajú z výskumnej skupiny napodobňujúcej Centrum pre
kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) a Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO). Tvrdia, že poskytnú
obeti zoznam aktívnych infekcií v ich okolí.
2. Podvodníci poskytujúci články o prepuknutí vírusu s odkazom na falošnú webovú stránku
spoločnosti, kde sa odporúča obetiam, aby klikli na prihlásenie sa na odber denného spravodajcu pre
ďalšie aktualizácie.
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3. Podvodníci posielajúci investičnú schému a obchodné poradenstvo povzbudzujúce ľudí, aby
využili útlm spôsobený koronavírusom.
4. Podvodníci predstierajúci, že sú z HMRC. Ponúkajú vrátenie daní a usmerňujú obete na falošnú
webovú stránku, aby zhromaždili ich osobné a finančné údaje.
Ak ste sa vy alebo niekto, koho poznáte, stali obeťou podvodu, nahláste to na Action Fraud online na
adrese www.actionfraud.police.uk/ alebo na čísle 0300 123 2040.
Rady a informácie o tom, ako skontrolovať, či sa jedná o podvod, nájdete na adrese:
www.citizensadvice.org.uk/consumer/scams/check-if-something-might-be-a-scam/.
* Tento preklad bol dobrovoľne pripravený našim vynikajúcim tímom prekladateľov
Jazyk: Slovenčina Katarína Panáčková a Ľubomíra Panáčková
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