Idősek bűn-és baleset-megelőzési
akadémiája:
előadás sorozat idősek és idősekkel
foglalkozó szakemberek számára
2018. szeptember 3-tól a KEM Rendőr-főkapitányság a KEM
Kormányhivatallal és a KEM Baleset-megelőzési Bizottsággal közösen előadás
sorozatot szervez azokról a jelenségekről, melyek érintik –sok esetben
megkeserítik- az idősek életét.
Az előadások helyszíne a KEM Kormányhivatal (Tatabánya, Bárdos L. u. 2.) 2.
emeleti konferencia terme.
A helyszín megközelíthető az autóbusz állomástól (Vértes Center) a következő
helyijárati buszokkal: 1,5,10,11,15,16
A program 5 előadásból áll. Az utolsó előadást az Idősek Világnapján, 2018.
október 1-én tartjuk.
Szeretnénk, ha minél több résztvevő „elvégezné” az akadémiát, és ezt értékelni
is fogjuk: aki minden előadáson részt vesz, az utolsó előadás után vendégül
látjuk, és elismerő oklevelet valamint ajándékot kap!
Az előadásokon való részvétel természetesen ingyenes. Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
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Bankkártya védelem, internetes csalások,
adathalászat
Bankkártya védelem
Sokszor hangsúlyozott ajánlás, hogy a bankkártya mellett soha ne tartsa senki a PIN kódot,
még véletlenül se írja rá a kártyára, hiszen annak elvesztése, ellopása esetén azonnal
hozzáférnek a pénzhez az elkövetők.
Napjainkban, a Pay Pass –al /érintéssel való fizetés/ ellátott bankkártyáknál 5000 Ft alatti
fizetésnél nem kell PIN kódot használni. Ha illetéktelen kezekbe jut a kártya, kisebb összegű
vásárlásokat tudnak vele fizetni. Amennyiben eltűnik a kártyánk, azonnal tiltsuk le
bankunknál!
Bankkártyánk adatait /száma, érvényességi ideje, kibocsátó bank neve /
a bűnelkövetők megszerezhetik egy óvatlan leolvasás alkalmával is. Ne
adjuk ki kezünkből a kártyát, bárhol is fizetünk. Használjunk árnyékoló
védőtokot, mely megvédi kártyaadatainkat az illetéktelen
leolvasásoktól.

Sokan abban a hitben élnek, hogy ha a
kártyánk adatait valaki jogosulatlanul meg
is szerezte, PIN-kód nélkül úgysem tud
vele mit kezdeni. Online vásárlásoknál
nem kell megadnunk a bankkártyánk PINkódját, elég a kártyaszámot, az
érvényességi időt és a kártya hátoldalán
található háromjegyű CVV számot.
Fontos ezért, hogy a bankkártya ne
kerüljön illetéktelen kezébe, hiszen a fenti
bankkártya adatok birtokában már könnyen vásárolhatnak illetéktelenek a számlánk terhére.

Internetes csalások
Az internet világában sok minden egyszerűbb, gyorsabb, kényelmesebb, pl. a vásárlások is.
Azonban, ha nem vagyunk elég elővigyázatosak, sértetté válhatunk. Érdemes tehát
óvatosabban eljárni.

Íme, néhány példa az interneten keresztül elkövethető jogsértésekre, azok elkerülési módjára:
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nigériai csalás
Idegen, ismeretlen feladó kér segítséget, hogy a hatalmas örökségéhez hozzájuthasson. Egy
kisebb összeg átutalásáért cserébe annak sokszorosát ajánlja hálájaként. Az összeg persze
soha nem érkezik meg. Ismeretlen feladótól kapott üzenetet meg se nyissunk, azonnal töröljük
ki!

nem létező nyeremények
E-mailben értesítik a személyt, hogy egy olyan ország lottóján vagy bármilyen
szerencsejátékán nyert a címzett, ahol nem is játszott, de a nyeremény felvételéhez az
illetéket, adót vagy egyéb költséget el kell küldeni. Itt is sok milliós nyereményről van szó.
Legyen gyanús az égből pottyant nyeremény! Ha nem indulunk valamilyen
nyereményjátékon, nem is nyerhetünk!

adathalászatnak

(phishing, kiejtése: fising)
azt az eljárást nevezzük, amikor egy internetes csaló
oldal egy jól ismert cég, vagy bank hivatalos oldalának
láttatja magát és megpróbál bizonyos személyes
adatokat, például azonosítót, jelszót, bankkártya számot
stb. illetéktelenül megszerezni.
A csaló általában e-mailt vagy azonnali üzenetet küld a
címzettnek, amiben ráveszi az üzenetben szereplő
hivatkozás követésére egy átalakított weblapra, ami
külsőleg szinte teljesen megegyezik az eredetivel.
A gyanútlan áldozat megadja adatait, majd rövid idő múlva arról értesül, hogy tranzakciót
hajtottak végre bankszámláján, megkárosították őt.

nem kér személyes
adatokat e-mailben, kiváltképp soha nem kér titkos jelszót, PIN
kódot. Ha ilyen üzenetet kap valaki, véletlenül sem szabad megadni a kért adatokat,
Fontos tudni, hogy semmiféle hivatalos szervezet, bank SOHA

hiszen a háttérben biztos, hogy csalók állnak.
Az ilyen támadások elleni védelem alapjai megtalálhatók a web böngészőkben: a biztonsági
csomagokból ismert phishing szűrő vészjelzést adhat a gyanús weboldalak meglátogatásakor.
A legelterjedtebb web böngészőkről elmondható, hogy felveszik a harcot az adathalászok
ellen. Amennyiben aktiváljuk az ez irányú védelmet, a böngészők ellenőrzik az előhívott
oldalakat, jellemző phishing tulajdonságok után kutatva.
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aukciós oldalakkal elkövetett csalás
(vatera, stb.)
Rendelünk valamit valahonnan előre utalással vagy utánvétellel. Nem
kapjuk meg az árut, a csomagban nehezék van, vagy valami egész
más, értéktelenebb dolog. Értékesebb áru vásárlásakor mindig
ragaszkodjunk a személyes átvételhez, illetve vásároljunk
megbízható webáruházakból!

mobilszolgáltatónál nyertünk
Számos olyan csalássorozat történt, ami arról szólt, hogy
telefonon keresték meg a későbbi sértettet, majd közölték
vele, hogy neve kisorsolásra került, nyert egy álomutazást.
A nyereményért cserébe semmi mást nem kell tennie, mint
egy megadott számra feltölteni egy –a telefonáló által
bediktált – számsort. Ezzel a trükkel egy idegen telefon
egyenlegét töltetik fel a sértettekkel, nyereményről szó
sincsen. Gyanakodjunk, ha hirtelen nem várt nyeremény áll a házhoz! Kérdezzünk rá az
említett cég nyereményakciójára!
Tanulság
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Semmi nincs ingyen.
Nincsenek halott milliomos nagybácsik és afrikai hercegek, akiktől pénzt kapunk.
Ha valami túl szép, (vagy túl olcsó), az gyanús.
Gondoljuk végig, hogy mi az, amit adunk-veszünk, és logikus-e az eladó vagy vevő
viselkedése.
Ellenőrizzük az e-mailcímeket és weboldalakat, nem hamisak-e.
Soha ne a másik által küldött linkre kattintsunk, hanem írjuk be a weboldal címét, mert
nem mindig oda irányít, ami olvasható.
Soha, senkinek ne adjunk meg bankkártya adatokat, jelszavakat! A bank nem közli az
eladóval a banki adatainkat, csakis azt, hogy a fizetés sikeres volt-e vagy sem. Az
eladó meg nem közli a bankkal, hogy mit vettünk, csakis azt, hogy mennyi pénzt kell
beszednie. Így a tranzakció minden résztvevője csakis olyan információkhoz jut, amire
a feladata elvégzéséhez szüksége van.
Ha gyanús a banki kártyaelfogadó oldala, inkább hagyjuk a vásárlást, nem éri meg.

Ha bajba kerül, hívja a 112-es
segélyhívó számot
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Osztály
Bűnmegelőzési Alosztály

