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Označte, zda se jedná o podvod   , nebo nejedná  :

Podvod nebo ne? ANO / NE

1 Koupíte si stírací los a vyhrajete 500 Kč.

2

Dostali jste dopis, že vyhráváte 50 000 Kč v britské loterii, 
do které jste se nikdy nepřihlásili. Máte zavolat na nějaké 
telefonní číslo (60 Kč/min.), abyste nahlásili své doručovací 
údaje.

3 Vsadili jste si v Sazce a za týden v televizi hlásili vaši číselnou 
kombinaci. Vyhráli jste pohádkových 10 miliónů. 

4

Ve vaší emailové schránce se objevil dopis, ve kterém vám 
ruská loterijní společnost oznamuje, že jste vyhráli auto. Máte 
jim okamžitě odepsat a poslat osobní údaje pro zaslání výhry. 
Do loterie jste si los nekoupili ani jste se jinak nepřihlásili.

5

Na mysliveckém bálu jste si koupili deset lístků do tomboly  
a vyhráli jste bažanta, vepřovou hlavu, kubík dřeva a písničku 
na přání. Máte se k pořadateli okamžitě dostavit pro výhru  
a nahlásit svou adresu pro zaslání dřeva.

6

Přijde vám email s logem vaší banky, kde vás odesílatel 
žádá, abyste vyplnil údaje o své platební kartě včetně 
bezpečnostního trojčíslí nebo PINu. Pokud tak neučiníte do 
15 dnů, vaše karta bude zablokována. 

7

Na mobil vám zavolá neznámý muž a nabídne vám, že můžete 
velmi výhodně stáhnout deset nových žhavých vyzvánění. 
Na nabídku musíte kývnout ihned, jinak ztratíte na dva 
roky možnost výhodné koupě. Muž tvrdí, že první stažení je 
zdarma, ale odmítá uvést detaily o své firmě. 

8
Chcete si na internetu koupit novou MP4, při platbě online 
máte uvést údaje o své platební kartě vč. bezpečnostního 
trojčíslí.

9
Přijde vám textovka, že jste vyhráli v soutěži operátora, abyste 
převzetí ceny potvrdili, máte zavolat na číslo se speciálním 
tarifem.

10

Dopisem vám český pořadatel soutěží oznámí, že jste vyhráli 
pobytový zájezd v Egyptě bez dopravy. Aby vám přišel 
poukaz na výhru, máte nejdříve na uvedený účet zaplatit 
letenky.
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