Увага !!!

Будь ласка зверніть увагу на наступну
інформацію.

Всі послуги, що надаються Поліцією Чеської Республіки або іншими
органами державного управління у зв‘язку з перебуванням на території
Чеської публіки. БЕЗКОШТОВНО.
Це, зокрема:
•
оформлення візи для отримання посвідки на проживання
•
реєстрація в медичній страховій компанії
•
працевлаштування
•
надання невідкладного житла
Ці послуги для вас надають безпосередньо регіональні центри
допомоги,
де вас з радістю проконсультують з будь-яких інших питань.
Шахрайська поведінка стосується, наприклад:
• Пропонує, що хтось організує для вас прискорення
процесу реєстрації за певну плату або домовиться про
кращі умови.
• Пропонує, що хтось надасть вам добре оплачувану роботу
за певну плату (ви можете стати жертвою торгівлі людьми
- вас можуть змусити надавати сексуальні послуги,
рабську працю чи нелегальну діяльність).
• Розкриття ваших особистих даних і документів, які
потім використовуються для оформлення позик, позик
або відкриття банківських рахунків для вчинення
злочину (наприклад, для відмивання доходів, одержаних
злочинним шляхом)
• Телефонні дзвінки від фальшивих службовців банку або
поліцейських, які запропонують вам безпеку або оцінку
ваших коштів на банківських рахунках.
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Попередження поліції Чеської Республіки
Поліція Чехії виявила перші випадки зловживання ситуацією в Україні з
боку різних шахраїв,
особливо у зв‘язку з оформленням дозволів на проживання іноземців у
Чехії
Будьте обережні та терплячі.
Ви не прискорите вирішення адміністративних питань у складній
ситуації, надавши оплату комусь, навіть безпосередньо виконавцям чи
працівникам поліції. Пропонуючи або надаючиплату,
ви можете вчинити порушення самі.
Поліція Чехії виявила перші випадки зловживання ситуацією в Україні з
боку різних шахраїв,
особливо у зв‘язку з оформленням дозволів на проживання іноземців у
Чехії
Найкраще впоратися зі своїми справами особисто та з уповноваженими
представниками офіційних установ чи неурядових організацій. Якщо
ви стали жертвою злочину, зверніться до поліції Чеської Республіки. Ви
можете довіритися поліції Чехії.
Важливі номери телефонів:
Інформаційна лінія МВС Чеської Республіки для громадян України:
974 801 802
Виклики екстреної допомоги (поліція, швидка допомога, пожежна
команда):
112
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