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4. Informační materiál 
JAK SE BRÁNIT FINANČNÍM PODVODŮM

1. Buďte ostražití a používejte zdravý rozum. 

2. Nikdy nedávejte důvěrné informace o vaší osobě nebo vašich finančních 
záležitostech někomu cizímu. 

3. Kdykoliv budete podepisovat smlouvu nebo kývat na ústní ujednání (sem 
patří i SMS a emailové nabídky), ujistěte se, že rozumíte všem podmínkám. 

4. Raději se třikrát ujistěte, že je něco zadarmo, než se tomu upíšete. 

5. Vždy pozorně čtěte smlouvu až do konce vč. poznámek pod čarou psaných 
malým písmem. 

6. Nikdy neodpovídejte na dopisy a emaily o údajné výhře, které podmiňují 
její vyzvednutí zavoláním na telefonní číslo se zvýšeným tarifem, sdělením 
důvěrných údajů nebo zasláním zálohy na transakční náklady spojené s výhrou. 

7. Nainstalujte si dobrý antispamový filtr, ten vám pomůže zachytit spoustu 
podvodných emailů sám.

8. Zkontrolujte pečlivě emailovou adresu, pokud se vám zdá být obsah emailu 
podezřelý. Nikdy neotevírejte přílohy od neznámých uživatelů. 

9. Neuveřejňujte důvěrné osobní údaje (vč. finančních) na sociálních sítích.

10. Pokud se stanete obětí podvodu, nepanikařte a jednejte co nejrychleji 
a nejefektivněji.

11. Podělte se o svou špatnou zkušenost s někým dospělým. 

12. Kontaktujte příslušnou instituci nebo organizaci, která v dané věci pomůže 
(Českou obchodní inspekci). 
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5. Kvíz SPAMOVÁNÍ & PHISHING 

Rozhodněte, které tvrzení je pravdivé a které nepravdivé. Své odpovědi zdůvodněte.

1. „Phishing“ je termín, který se používá pro podvod, kdy vám buď přijde falešný email z 
banky, nebo se vytvoří falešná webová stránka banky, aby z vás nějaký filuta dostal vaše 
osobní údaje.

2. Tzv. letadlo je finanční hra, ve které výherce získá exotickou dovolenou. 

3. Dopis nebo email, ve kterém vám píší, že jste vyhráli loterii, k níž jste si ale nekoupili 
los, je pravděpodobně podvod.

4. Na dopis nebo email, ve kterém se píše, že jste vyhráli auto a že si máte zavolat na 
číslo s drahým tarifem, je potřeba okamžitě reagovat (zavolat), protože jinak o výhru 
přijdete.

5. Pokud vás někdo ve financích nebo při koupi nějakého výrobku podvede, je nejlepší 
se obrátit na namakaného souseda, on vám peníze z podvodníka pomůže vymlátit.

ANO NE

ANO NE

ANO NE

ANO NE

ANO NE




