Bűnmegelőzési Hírlevél
Vigyázat, csalók! Válogatás a hónap eseményeiből
Az elmúlt időszakban történt online bűncselekmények főként a
bankok nevében jelentkező csalókhoz és az online
vásárlásokhoz köthető esetek voltak. A csalók nem kímélik a
magánszemélyek mellett a cégeket, szervezeteket sem, ezért is
fontos, hogy minél szélesebb körben ismerjék a csalók
módszereit.
Ha felkészültebben ér bennünket a támadás, nagyobb
eséllyel tudjuk kivédeni!
Annál is inkább, mivel a csalók igencsak élnek a pszichológiai
manipuláció eszközeivel. Sürgetik, stresszhelyzetet
teremtenek, ezzel késztetik meggondolatlan cselekményre a
sértetteket.

Az elmúlt hetek történései, bejelentései….
P. István 2022.04.07-én tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki
az OTP Bank nevében hívta fel telefonon azzal, hogy
bankszámláit a CIB Bank átvette, majd több a számláihoz
kapcsolódó adatot is elkért, melyeket a sértett jóhiszeműen
megadott. Mind ezek után a két bankszámláról összesen 3.300.000
Ft összeget tulajdonítottak el.
2022.04.11-én H. Tibor gyöngyösi lakos tett feljelentést, miszerint
egy interneten megjelenő hirdetés keltette fel az érdeklődését,
100.000 Ft értékben bitcoint szeretett volna vásárolni, az összeg
netbankon keresztüli elutalásakor tapasztalta, hogy számlájáról
egy másik 600.000 Ft értékű utalás is történt egy ismeretlen
személy részére, melyet nem ő kezdeményezett. A bitcoint a
feljelentő nem kapta meg, a cselekmény során 700.000 Ft kára
keletkezett. Az elkövető kérésére a sértett az AnyDesk program
telepítését is végrehajtotta a netbankjába történő bejelentkezés
előtt.
2022.04.19-én K. Zsolt hatvani lakos feljelentése alapján indult
eljárás ismeretlen tettes ellen, aki az OTP Bank nevében hívta fel
telefonon azzal, hogy a szervezetük bankszámláján jogtalan
átutalást észleltek. Kérték, hogy töltsön le egy AnyDesk nevű
programot, majd azt követően a számláról két esetben összesen
2.500.000 Ft került átutalásra egy ismeretlen számlára.

Az e-mailen, SMSben és
telefonhíváson
keresztül bankok
nevében történő
hamis
megkeresések
gyakori visszaélési
formákká váltak!
Üzenetben kapott
linkről, vagy
ismeretlen telefonáló
által javasoltak
alapján, még ha
pénzintézeti
alkalmazottnak is
mondja magát, soha
ne töltsön le és ne
telepítsen
alkalmazást!
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M. Noémi 2022.04.17-én tett feljelentést ismeretlen tettes ellen azzal,
hogy a jófogás.hu internetes piactéren megállapodott egy rattan bútor
árában, 25.000 Ft előleget a hirdetőnek elutalt, a fennmaradó 55.000
Ft-ot pedig a szállításkor akarta kifizetni. A bútor nem érkezett meg és
az előleget sem kapta vissza, az eladó pedig elérhetetlenné vált. A
cselekménnyel okozott kár: 25.000 Ft.
G-né egri lakos 2022.04.25-én egy nonprofit szervezet képviseletében
tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki a kft. netbank adatait hamis
MKB banki email küldésével /átutalással kapcsolatos problémára
hivatkozva/, majd egy linken keresztül hamis banki oldalra irányítással
jogosulatlanul szerezte meg és a kft. számlájáról 9.500.000 Ft-ot, majd
pár perccel később még 2.000.000 Ft-ot elutalt egy ismeretlen
bankszámlaszámra. A cselekménnyel okozott kár 11.500.000 Ft.
T. Dániel 2022.04.27-én tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, akivel a
Facebook Marketplace oldalon megismerkedett és rendelt tőle 12.000
Ft értékben Xbox kontrollert. A bankszámlára utalás megtörtént, de az
eladó a kapcsolatot megszakította és azóta sem küldte el a kifizetett
terméket, mellyel 12.000 Ft kárt okozott.

Gyakori a bankok nevében jelentkezős csalóknál, hogy
azt kérik, hogy a probléma megoldása érdekében
telepítsenek egy programot az online bankolásra
használt készülékükre. Ez az alkalmazás legtöbbször az
AnyDesk, vagy Teamviewer melyekkel távoli hozzáférést
biztosítanak maguknak az adott eszközhöz, így látnak
minden lépést, minden adatot, amit az ügyfél a
számítógépén, vagy telefonján végez.
Az adathalászat során pedig látszólag megbízható partnerként
elektronikus levélben vagy honlapon próbálnak bizalmas
információhoz jutni.
A csaló általában e-mailt vagy sms-t küld a címzettnek, az
üzenetben arra hívja fel a felhasználót, hogy a megjelölt
hivatkozáson keresztül jelentkezzen be valamilyen ismert
honlapra (pl.PayPal, eBay, bank stb.), ez azonban valójában egy
eredetire nagyon hasonlító, de hamis weboldal, amit a
manipulátor üzemeltet, itt a csaló lehetőséget kap fontos
információk megszerzésére.
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Fontos, hogy
mindig nézzük
meg milyen email
címről jött a banki
vagy szolgáltatói
értesítés! Abban
az esetben, ha
nem vagyunk
biztosak, vagy
gyanúsnak tűnik
az email cím,
ellenőrizzük, hogy
korábban milyen
elérhetőségről
kerestek!
Ne dőljön be
senkinek, ha a
bánkszámlája
védelme érdekében
kérnek a számlához
tartozó belépési
adatokat, kódokat,
banki jelszót, PINkódot!
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