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Vigyázat, trükkösök!
A csalók időről időre visszatérnek és új történettel próbálják áldozataikat
megtéveszteni. Módszereik igen válozatosak. Díjbeszedőnek, új körzeti
orvosnak, önkormányzati dolgozónak, egyéb szolgáltatók, segítő
szervezetek munkatársának, hozzátartozónak, vagy hivatalos személynek
(rendőr, mentős, orvos) adják ki magukat. Előfordul, hogy az elkövető vizet
kérve, vagy pénzváltást színlelve jut be a kiszemelt áldozat lakásába.
Adathalászatnak nevezzük, amikor a csalók e-mailen, hamis pénzügyi
weboldalon, sms-en, illetve telefonhíváson keresztül arra veszik rá a
címzetteket, hogy adják meg személyes, pénzügyi, illetve biztonsági
adataikat.
Mit tehet az áldozattá válás megelőzése érdekében?
 Ne engedjen be senkit a lakásába, akinek
személyazonosságáról nem győződött
meg hitelt érdemlően, még akkor se, ha
hivatalos
szerv,
vagy
vállalat
képviselőjének mondja magát!
 Jótékonysági célra gyűjtőknek készpénzt
soha ne adjon! Kérjen csekket, vagy
számlaszámot!
 Pénzt ne váltson fel idegennek! Kifigyelhetik, hol tartja a pénzét, illetve
valódi bankjegy helyett hamisítványt kaphat vissza.
 Ha az elkövető rosszullétet színlelve próbál bejutni a lakásába, semmi
esetre se engedje be, zárja be az ajtót és adjon egy pohár vizet! Ajánlja
fel, hogy mentőt hív!
 Amennyiben a hívatlan vendég akarata ellenére mégis belépett az
otthonába, ne hagyja egy pillanatra sem felügyelet nélkül! Amennyiben
kellő határozottsággal lép fel, meghátrál és távozni fog.

 Gyanús idegenek látogatása esetén jegyezze meg a személyleírásukat, a
gépjármű rendszámát, színét, típusát!
 Ha hozzátartozója balesetére, káreseményére
hivatkozva keresik telefonon, kérje el a hívó
telefonszámát
és
szakítsa
meg
a
beszélgetést!
 Hívja fel azt a hozzátartozóját, akire az
ismeretlen
telefonáló
hivatkozott
és
ellenőrizze a hívás valóságtartalmát!
 Előfordulhat, hogy a csalók a bűncselekmény elkövetésére előre
felkészülnek és a sértett bizalmának elnyerése céljából a rokonra
vonatkozó valós információkat is közölnek, ezért idegenek előtt,
nyilvános helyen családi kapcsolatairól, magánügyeiről ne beszéljen!
Ezekkel az információkkal a bűnelkövetők visszaélhetnek.
 Pénzügyi és banki biztonsági adatait senkinek ne adja meg! A bankok
telefonon, e-mailben sohasem kérik ezeket.
 Ne tévessze meg, ha banki tranzakció
ellenőrzésére, letiltására hivatkozva keresik!
Telefonos kérésre sohase módosítsa banki
limitbeállítását! Az sms-ben kapott kódot ne
adja meg senkinek!
 Elektronikus levél esetén gyanút kelthet annak nyelvezete. Ha rossz
magyarsággal íródott, illetve helyesírási hibákat tartalmaz, törölje ki, a
valóságtartalmával kapcsolatos kétségei esetén, hívja fel a szolgáltatót!
Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává vált, azonnal értesítse a
Rendőrséget a 112-es segélyhívó számon!
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