Bűnmegelőzési hírlevél
Vigyázat, csalók!
Válogatás az elmúlt hét eseményeiből
Internetes vásárlás
Nagyon gyakori bűncselekmények az internetes hirdetőoldalakon, illetve ezek
felhasználásával elkövetett csalások. Csábító, hogy a megvásárolni kívánt termék
olcsóbb, mintha újonnan, vagy áruházból szereznék be. A hirdető a hirdetésben
megadja az elérhetőségét, azt is, hová kell utalni a termék vételárát. A vételár
elutalása után aztán a termék vagy nem érkezik meg, vagy nem az, vagy nem olyan
minőségben, mint, ahogyan megegyeztek, a hirdető pedig elérhetetlenné válik.
C.L. feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2021. október hónapban egy facebookon
megjelent hirdetés alapján vásárolt egy lovat, amelyről kiderült, hogy az nem a hirdetésben leírt
ló, hamis az útlevele. A bűncselekménnyel okozott kár közel 1.200.000.- Ft.
K.Zs. feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, akivel az internetes facebook egyik csoportjában
megegyeztek 3 db régi pénzérme megvételében, aminek az árát át is utalta az eladó által
megadott számlaszámra. Az érméket az eladó azóta sem küldte meg.
Vásárlás online piactéren
Az online piacterek esetében az eladó és a vevő az oldalon belül kommunikálnak, a fizetés az
oldalon kívül, átutalással vagy utánvétellel történik. Javasolt az utánvétellel történő vásárlás
vagy a személyes átvétel.

Ezeket a csalásokat nehéz teljes bizonyossággal megelőzni.
Legyen gyanús a szokásostól lényegesen olcsóbb ár!
- Lehetőség szerint teremtsék meg a lehetőségét a megvásárolni kívánt
dolog személyes szemrevételezésének, ellenőrzésének, és az áru
vételárát csak az áru átvételekor adják át, vagy utalják el!
- Lehetőség szerint teremtsék meg a szolgáltatást nyújtóval is a
személyes kapcsolatfelvételt, ellenőrzést!
- Szolgáltatásért (különböző munkák elvégzéséért) ne fizessenek előre!
Bankkártyahasználat
A bankkártyás fizetésnél meg kell adni a kártya adatait (bankkártya típusa, száma, tulajdonos
neve, lejárati ideje és a hátoldalon található biztonsági kódot). A visszaélések megelőzése
érdekében fizetéskor mindig ellenőrizze a böngésző címsorban, hogy valóban a bank
fizetési oldalán van, és csak bank vagy fizetési közvetítő által működtetett, biztonságos
oldalon vagy mobilalkalmazásban adja meg a kártya adatait.
Javasolt virtuális kártya használata, amelyre előzőleg a kívánt összeget a vásárlás előtt fel tudják
tölteni, így vásárlás után nem marad rajta pénz.

Fizetési közvetítő
Egyes webshopokban és online piactereken van lehetőség fizetési közvetető (pl. PayPal,
Barion, Upay, Simple) által történő fizetéssel. A szolgáltatónál a regisztráció során meg kell
adni a fizetésre használt bankkártya adatait. A fizetési folyamat során a rendszer átirányít a
fizetési közvetítőnél létrehozott felhasználói fiókba, ott a belépést követően tudja jóváhagyni a
fizetést, amelynek során az összeg a korábban regisztrált bankkártyára terhelődik. A módszer
biztonságos és egyszerű, a bankkártyaadatok nem kerülnek át a kereskedőhöz, és a bankkártyás
fizetéstől eltérően nem kell minden alkalommal megadni azokat.
Vásárlás webáruházban
Az online vásárlások jelentős része webáruházakon keresztül történik. A jól ismert, nagy
webáruházak alapvetően biztonságosak, de vásárlás előtt ellenőrizze az oldal URL-jét,
hogy valóban megfelelő helyen jár-e! A fizetés történhet átutalással, bankkártyával banki
oldalon keresztül, fizetési közvetítővel, virtuális vagy fizetési közvetítő által kibocsátott
kártyával.
Kevésbé ismert webáruház esetén ellenőrizze az üzemeltető adatait, a kapcsolattartási
adatokat és a vásárlási feltételeket! Az üzemeltető lehet cég vagy magánszemély (egyéni
vállalkozó), az oldalon fel kell tüntetni a címet, az adószámot és a cégjegyzékszámot, illetve
a csomagküldésre jogosító nyilvántartási számot.
Nézzen utána a webáruház értékelésének az interneten! Javasolt a személyes átvétel vagy
az utánvétellel történő vásárlás.
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