Informace pro Vás připravili:

Policie České republiky
radí:

policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování
zabývající se hospodářskou trestnou činností

Pokud jste se stali obětí
podvodného jednání, obraťte
se neodkladně na kteroukoliv
služebnu Policie České republiky
nebo na linku 158.

a
policisté z Útvaru odhalování korupce a ﬁnanční
kriminality služby kriminální policie a vyšetřování

Chraňte své peníze!

© 2004 EuroNet.CZ, spol. s r. o.

Kontaktní adresa:
Policejní prezidium České republiky
Preventivně informační skupina
Strojnická 27, 170 89 Praha 7
tel.: +420 974 834 374
e-mail: tiskppcr@mvcr.cz
nebo v naléhavých případech
linka 158

• Ročně dochází v České republice
k podvodným obchodům
s miliardovými škodami!
• Také investujete své peníze? Znáte
dobře rizika výběru investičních
společností?
• Vyplatí se dodržovat následující
rady a doporučení!

www.mvcr.cz

Financováno z prostředků EVROPSKÉ UNIE–Phare programy

www.mvcr.cz

Chystáte se investovat?
Chcete si půjčit?
DEJTE POZOR NA NÁSLEDUJÍCÍ RIZIKA:
Rizika při výběru investiční společnosti
či fondu
•

•
•
•

•

•

název společnosti (exotický, podezřelý) a sídlo společnosti zkontrolujete podle výpisu z obchodního rejstříku
(www.justice.cz), podezřelé společnosti mívají sídla
v zemích, které jsou nazývány tzv. daňovými ráji (např.
Bahamy, Panama, Seychely, Gibraltar apod.)
nenechte se zmást a zlákat krásnými barevnými
prospekty, údaje v nich mohou být klamavé
ani vkusně a perfektně oděný a vystupující jednatel
společnosti není zárukou seriózní investice
neseriózní investiční poradci Vás telefonicky, mailem či
osobně kontaktují, přestože jste nedali jakýkoliv podnět
k takovému kontaktu
nenechte se přesvědčit líbivými hesly na propagačních
letácích, např. „Pomůžeme i Vám, kteří jste v obtížné
životní situaci“, „Zajistíme Vaše stáří“, „Půjčíme
Vám snadno a rychle!“, „Nabízíme bezúročné půjčky
pro seniory!“
podezřelé bývá, když Vám nabídky ﬁrem slibují
neobyčejně vysoký zisk; čím vyšší zhodnocení vkladů je
nabízeno, tím větší riziko představuje uzavření tohoto
obchodního vztahu

Rizika při uzavírání obchodních vztahů
(smluv)

Další cenné rady...

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
nenechte se nalákat na hry s pyramidovým nebo
letadlovým efektem, které fungují jen do té doby,
pokud se zapojují další „klienti–oběti“

www.mvcr.cz

•

•

•

•

pečlivě zvažujte jakékoliv poskytnutí svých osobních
údajů
nepodepisujte žádné dokumenty na první schůzce
s investičním poradcem

•

důrazně vyžadujte písemné informace, vše si důkladně
prostudujte, včetně odstavců a řádků psaných drobným
písmem (zde bývají často ukryta zásadní ustanovení)
zjistěte si podrobné informace o úrokových nákladech,
které jsou s půjčkami spojené
smluvní podmínky, odborné výrazy a další podrobnosti si
nechte vysvětlit kompetentní osobou, které důvěřujete
(např. advokát či daňový poradce), v žádném případě si
nenechávejte radit od známého či souseda, který již tuto
smlouvu uzavřel!
smlouva musí obsahovat podrobné informace o tom,
kde a jak je Váš kapitál uložen, jakým rizikům je
vystaven a jaké při tom vznikají náklady
investiční podvodníci často naléhají na Vaše rozhodnutí
a chtějí, abyste ho udělali co nejdříve, nejlépe IHNED!
Nenechte se při rozhodování zlákat ani slevami
a výhodami, které jsou s Vaším okamžitým rozhodnutím
uzavřít obchodní vztah spojeny. Čas pracuje pro Vás!
podezřele vysoké prvotní zisky a celkové výnosy většinou
slouží pouze jako návnada
jednatele společnosti nezvěte k sobě domů, k případné
schůzce zvolte raději neutrální půdu (kavárna apod.)
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půjčky do domu jsou sice vyřízeny téměř obratem,
ale bývají spojeny s vysokými úroky (výhodnější je tedy
využít bankovní spotřebitelský úvěr)
neinvestujte všechny své ﬁnance do jediné investiční
společnosti nebo fondu; zajistíte si tím rozložení rizika
své investice
při rozhodování o výši půjček vždy zvažte všechny
své ﬁnanční závazky (např. hypoteční úvěry, leasingy,
splátky a platná ručení za cizí půjčky)
nikdy si nepůjčujte na peněžní investice
než uzavřete jakýkoliv obchodní vztah, opatřete si
srovnatelné konkurenční nabídky vkladů

Kde najdete další důležité informace?
•

Komise cenných papírů
www.sce.cz

•

RM SYSTÉM
www.rmsystem.cz

•

Česká obchodní inspekce
www.coi.cz

www.mvcr.cz

