
Money mule je osoba, ktorá prevádza peniaze 
(elektronicky alebo v hotovosti) od tretej 
osoby na inú osobu a dostane za to províziu.

MONEY 
MULING
Ako vyprať špinavé peniaze

VAROVNÉ SIGNÁLY
Nevyžiadaný konktakt sľubujúci ľahký zárobok.

Pracovné ponuky zo zahraničných spoločností 
hľadajúce "miestnych alebo národných 
sprostredkovateľov", ktorí majú konať v ich mene.

Odosielateľ e-mailov pravdepodobne používa 
adresu bezplatnej služby (Gmail, Yahoo!, Hotmail, 
atď), ktorá sa nezhoduje s menom spoločnosti.

Zle formulované vety s gramatickými chybami.

Celá komunikácia a prevody súvisiace s prácou 
prebiehajú na internete.

Podmienkou práce je vždy používanie Vášho 
bankového účtu na prevod peňazí.

Nie sú uvedené požiadavky na vzdelanie a 
pracovné skúsenosti. 

Ak si myslíte, že ste zapojený do money mule systému, okamžite prestaňte prevádzať peniaze.
Oznámte to Vašej banke alebo poskytovateľovi platobných služieb a nahláste to polícii.

Čo môžete urobiť?

#dontbeaMule

Aby podvod vyzeral vierohodne, páchatelia 
vytvoria kópiu webovej stránky skutočnej 
spoločnosti s podobným URL odkazom.

osobne alebo e-mailom

cez chatovacie aplikácie 
(napr. WhatsApp, Viber, 
Telegram)

na sociálnych sietiach 
(napr. Facebook, Instagram)

na internete prostredníctvom 
vyskakovacích reklám

Nezamestnaných, študentov a ľudí v hmotnej 
núdzi

Osoby vo veku do 35 rokov vrátane 
neplnoletých osôb

Prisťahovalcov do krajiny

Ako páchatelia vyhľadávajú mulov:

Vyhľadajte si informácie o spoločnosti alebo 
osobe, ktorá Vám ponúka prácu.

Nikdy neposkytujte Váš bankový účet nikomu, 
koho nepoznáte a nedôverujete mu.

Oznámte to Vašej banke alebo poskytovateľovi 
platobných služieb a nahláste to polícii.

AKO SA CHRÁNIŤ

Páchatelia sa zameriavajú najmä na:



Ľahko zarobené peniaze bez námahy?

Ak Vás niekto požiada o prevod peňazí cez Váš bankový účet a 
sľúbi Vám za to peniaze, chce aby ste boli money mule.

Ide o pranie špinavých peňazí, ktoré je 
protiprávne a môže mať pre Vás veľké 
následky.

Neznáma osoba Vás osloví a požiada 
Vás o prevod peňazí z Vášho 

bankového účtu a za to Vám sľúbi 
výnos.

Možnosť ľahko zarobiť peniaze 
je prezentovaná ako bezriziková.

Povedia Vám, čo máte robiť a 
ako už iní zarobili týmto 
spôsobom.

Pod rôznymi zámienkami sa 
Vás money laundereri opýtajú 
na Váš bankový účet a 
požiadajú Vás, aby ste si 

otvorili nový bankový účet.

Poslúžite páchateľom na 
vykonanie anonymných prevodov 

nezákonných finančných 
prostriedkov do celého sveta.

Príliš dobré na to, aby to bola pravda!

Nebuď mule!



Myslíte si, že ste zapojený 
v money muling systéme?

Nikdy neotvárajte účet v banke na žiadosť 
niekoho, koho ste nedávno stretli.

Nikdy neposkytujte údaje o Vašom bankovom 
účte niekomu, koho nepoznáte a nedôverujete mu.

Buďte obozretní, ak dostanete nevyžiadanú 
ponuku na ľahko zarobené peniaze. Je to príliš 
dobré na to, aby to bola pravda.

Okamžite prestaňte prevádzať peniaze.
Oznámte to Vašej banke alebo poskytovateľovi platobných služieb a polícii.

Požiadajte o pomoc políciu alebo banku.

Páchatelia Vás môžu fyzicky napadnúť alebo sa Vám môžu 
vyhrážať násilím, ak im prestanete pomáhať.

Môžete v budúcnosti stratiť nárok na sociálnu 
podporu.

Môže Vám byť uložený trest odňatia slobody 
alebo iná sankcia.

Môžu Vám zrušiť bankový účet bez možnosti otvoriť si 
nový účet.

Neslúžte páchateľom

Nestojí to za to



#RÝCHLE PENIAZE
#ĽAHKÉ PENIAZE

#PRANIE PEŇAZÍ

Ak Vás niekto požiada, aby ste svoje peniaze previedli 
prostredníctvom svojho bankového účtu výmenou za 
zisk, požadujú, aby ste sa aj Vy stali money mule.

Následky môžu 
byť závažné.

#DontbeaMule



Cudzinec Vás osloví a 
požiada Vás, aby ste cez 

svoj bankový účet 
presunuli peniaze 

výmenou za protislužbu.

Dozviete sa, čo máte 
robiť a koľko ďalších 

ľudí si už takto 
zarobilo. 

Musíte zadať číslo 
bankového účtu.

Ak získate viac osôb 
money mule, získate 
extra províziu.

Táto príležitosť je 
prezentovaná ako 
zisk bez rizika.

Nikdy nikomu neposkytujte svoj číslo 
svojho bankového účtu, pokiaľ osobu 

nepoznáte a neveríte jej.

Neposkytujte Vaše prihlasovacie údaje do 
internetbankingu alebo údaje o svojej 

platobnej karte (napr. PIN kód, CVV číslo).

Buďte opatrní pri 
nevyžiadaných 

ponukách sľubujúcich 
ľahké peniaze. 

Dávajte si pozor na 
pracovné ponuky, kde sa 
všetky spojenia a transakcie 
uskutočňujú online.

Preverte si každú spoločnosť a osobu, 
ktorá Vám ponúka prácu.

sociálnych sietí (napr. Facebook, Instagram, Snapchat)
chatovacích aplikácií (napr. WhatsApp, Viber, Telegram)
falošných pracovných ponúk (napr. agent na prevod peňazí) 
online prostredníctvom vyskakovacích reklamných okien
priameho osobného kontaktu alebo prostredníctvom 
e-mailu 

Money mule je osoba, ktorá prevádza 
peniaze (digitálne alebo v hotovosti) 
prijaté od tretej strany na ďalšiu a 
získava za to províziu. Ak budete pokračovať v 

spolupráci so zločincami, 
môžete byť fyzicky 

napadnutí alebo sa Vám 
môžu začať vyhrážať.

Môže Vám byť zrušený Váš 
bankový účet a už si nikdy 
nebudete môcť otvoriť nový 
ani získať kreditnú kartu.

Môže sa stať, že nebudete 
môcť získať študentskú 

pôžičku alebo hypotéku.

Môže Vám byť uložený 
trest odňatia slobody.

Jednoducho získané peniaze bez námahy?
Príliš lákavé na to, aby to bola pravda!

Nebuďte súčasťou reťazca na pranie špinavých peňazí

Nestojí to za to

Páchatelia vás môžu kontaktovať 
prostredníctvom:



Money Muling = Pranie peňazí

Myslíte si, že niekto, 
koho poznáte, môže byť 

súčasťou reťazca na 
pranie špinavých peňazí?

Fungovanie ako money mule 
umožňuje páchateľom trestnej 

činnosti anonymne prať špinavé 
peniaze (výnosy) z ich 

nelegálnej činnosti.

Ihneď prestaňte prevádzať 
peniaze. Informujte svoju 
banku alebo poskytovateľa 
bankových služieb a políciu. 
V prípade, že k interakcii 
došlo prostredníctvom 
sociálnych médií, nahláste 
účet poskytovateľovi služby.

Upozornite ich na dôsledky. 
Upozornite ich, aby to robiť 
prestali a čo najskôr o tom 

informovali políciu.

Myslíte, že aj vy sa 
môžete dostať do 
reťazca prania 
špinavých peňazí?
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