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Vigyázzon értékeire az adventi ünnepek időszakában is!
Kérjük, fogadják meg a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság tanácsait,
hogy az év végi ünnepek zavartalanul teljenek!

Az Önök sérelmére elkövetett bűncselekmény az anyagi kár mellett, kellemetlenséget és
bosszúságot is okozhat, ezért fontos, hogy az ünnepek közeledtével se feledkezzenek meg a
személy- és vagyonbiztonsági, valamint az online vásárlásra vonatkozó szabályok
betartásáról!
A koronavírus járvány miatt a nagyobb tömeg elkerülése érdekében a személyes vásárlás
helyett sokan választják az ajándékok webáruházon keresztül történő megrendelését. Azonban
a megfelelő körültekintés hiányában nagy veszélyt jelenthet ez a vásárlási forma.
Hasznos tanácsok a biztonságosabb online vásárláshoz:
 Nézze meg, milyen értékelést kapott a webshop.
 Kizárólag igazolt, leellenőrizhető kereskedelmi oldalról és eladótól vásároljon!
 A közösségi oldalon látott ajánlatot ellenőrizze egyszerű internetes kereséssel is!
Gyanús, ha a kereső nem hozza be az első találatok között.
 Amennyiben egy termék, vagy szolgáltatás felkelti az Ön érdeklődését, figyelmesen
olvassa el a termékről adott tájékoztatást, valamint a forgalmazóra vonatkozó adatokat
és ellenőrizze azok valóságtartalmát.
 A megvásárolt termékről minden esetben kérjen
számlát, ami szükséges a fogyasztóvédelmi jogok
érvényesítéséhez is!
 Olyan oldalt válasszon, ahol többféle fizetési
lehetőség van.
 Ha lehet, utánvétellel fizessen.
 Online történő bankkártyás fizetésnél, használjon külön bankkártyát vagy PayPalt,
valamint mindig győződjön meg arról, hogy a valódi banki oldalon adja meg az
adatokat, más oldalon (pl. kereskedő oldalán) ne adja meg azokat!
 Fontos, hogy lehetőség szerint csakis a csomag tartalmának ellenőrzését követően
tegyen aláírásával olyan jognyilatkozatot, hogy “a terméket hiánytalanul és
sérülésmentesen átvettem”!

Trükkös lopások, csalások elkerülése céljából:
Sajnos évről-évre akadnak olyan személyek, akik kihasználják az emberek jóindulatát. Az
ünnepek idején előfordul, hogy adománygyűjtők jelennek meg az utcákon és
lakókörnyezetükben, akik valamilyen nemes célra hivatkozva kérnek pénzt, támogatást.
Vannak, akik ezzel az ürüggyel akarnak a lakásaikba bejutni, ahol a bűnözők a lakók figyelmét
elterelve szerzik meg értékeket. Fontos tudni, hogy a valódi adománygyűjtő szervezetek soha
nem kérnek készpénzt, minden esetben csekk befizetésével lehet őket támogatni.
 Soha ne adjon az utcai adománygyűjtőknek készpénzt!
 Soha ne engedjen be idegeneket a lakásába, bármilyen indokra hivatkoznak is!
 Ajtónyitás előtt győződjön meg róla, hogy ki az, aki bekopogott, illetve becsengetett Önhöz!
Ha hivatal, hatóság, vagy más szervezet képviselőjének mondja magát, kérjen tőle
igazolványt!
 Otthonában kizárólag akkor tartson nagyobb pénzösszeget, vagy ékszert, ha ezek tárolására
szolgáló biztonsági berendezéssel (rögzített biztonsági széf) rendelkezik. Vagyontárgyait
tegye biztonságos, mások által nem ismert, illetve megfelelő védelmi rendszerrel felszerelt
helyre!

Zseblopások megelőzése céljából:
 Fokozottan figyeljen értékeire, ha forgalmas helyen tartózkodik!
 Tömegközlekedési eszközre történő fel- és leszálláskor táskáját minden esetben zárja
össze, szorítsa magához.
 Vásárlás közben, az áru válogatásakor se tegye le táskáját, vagy pénztárcáját a pultra,
ne hagyja a bevásárlókocsiban, vagy a kosárban!
 Értéktárgyait, iratait ne tegye kosara, táskája tetejére, illetve annak külső zsebébe!
Azokat mindig belső zsebben vagy zárható táskában helyezze el, melyet szorosan,
testközelben tarthat!
 Személyes iratai közül csak a feltétlenül szükségeseket tartsa magánál!
A koronavírus járványra való tekintettel, aki teheti, kerülje a zsúfolt
bevásárlóközpontokban történő karácsonyi bevásárlást!
Amennyiben elhagyja lakóhelyét, viseljen mindig maszkot!

Bűncselekmény esetén azonnal tegyen bejelentést a legközelebbi
rendőrkapitányságon vagy az ingyenesen hívható
112-es segélyhívó számon!

