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Ne hagyja magát becsapni, megkárosítani!
Csalók az internetes apróhirdetési oldalakon
A módszer jellemzői
Az Internet az élet minden területén a hétköznapok részévé vált, előnye közismert, hiszen házhoz
hozza többek között az ismeretet, a szórakozást. Sokan használják az adásvételek bonyolításában az
online apróhirdető oldalakat, ahol olyan veszélyek rejtőznek, melyekkel az emberek sokszor
nincsenek tisztában.
Az internetes oldalak csalói, mint mindenki más, ingyen és regisztráció nélkül megjelentetnek
hirdetést, de azok általában áron alul kínálnak kelendő terméket. A jelentkező vevőtől azt kérik,
hogy előre utalja a vételárat, és azt követően postázzák részére az árut. A pénz megérkezése után
eltűnnek, elérhetetlenné válnak, a vevő pedig hiába várja az árut az nem érkezik meg. Egyszerűen
fogalmazva „se pénz, se posztó”, a károsult futhat a pénze után.
A csaló más adatokkal újra megjelenhet és bedobva a következő csalit várja, hogy egy vevő
ráharapjon, hogy őt ugyanilyen módon csaphassa be.
Az alábbi történetek beszédes például szolgálhatnak mindenkinek, tanuljanak más kárából.
Egy becsapott internetes vásárló esete:
„Az egyik hirdetési portálon vettem egy komplett számítógépes játékot, amiért 7500 Ft-ot
fizettem. Az eladó segítőkész volt, és másnap elutaltam a megadott számlára a pénzt.
Vártam, majd küldi címemre a csomagot, de nem érkezett meg. Közben láttam, a hirdetése ott
van azon az oldalon továbbra is, sőt egy táblagépet is felrakott. Gondoltam, hogy egy másik email címről érdeklődöm és írtam neki, hogy megvenném mindkettőt. Azt válaszolta eladók a
portékák, de csak akkor küldi ha előre befizetem a vételárat. Mindenkitől csak bekaszírozza a
pénzt és nem küldi el azt amit eladásra kínál !!!”
Másik történet:
„Tavaly az Ebay-ről vásároltunk cégünk részére 5 db. távközlési szolgáltatáshoz szükséges
modulátort közel 500 ezer Ft értékben. A fizetés sajnos nem PayPal-on történt.
Megkaptuk az e-mail-t a számlaszámmal, és utaltunk. Kis idő múlva rátekintve újra a fiókra
tapasztaltuk, hogy az eladó törölte magát, de a terméket nem küldte el. A feljelentést
megtettük.” ( forrás: Internet )
PayPal-on történő vásárlás esetében a csalók ellen is védekezhetünk, hiszen ha nem
szállítják le a nekünk kiszemelt terméket, akkor a tranzakció visszavonható, nem ér minket
anyagi kár.
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Mire figyeljen internetes vásárláskor?
 Jellemzően a csalók el akarják kerülni az alku során, hogy személyes átvételre kerüljön sor, úgy
alakítják a dolgot, hogy a vevő a postázást válassza. Ily módon nem tudja előre megtekinteni az árut,
azt képen láthatja, sok esetben valamely online katalógusból kimásolva.
 Az „ eladó” ragaszkodik a vételár előre történő átutalásához.
 Az utalást követően a hirdető az oldalról eltűnik, megadott elérhetőségein nem lehet elérni.
 Az áru túlzottan olcsó, és erre nem tud valós magyarázatot adni.
 Amennyiben webáruházból vásárol, keresse azon weboldalakat, amelyek https://-sel kezdődnek (az
„ s” jelentése secure vagyis biztonságos) és amelyek címe után egy „lakat” ábráról ikon is található.
Mit tehet a saját védelme érdekében?
 Lehetőség szerint soha nem utaljon előre pénzt idegennek!
 Figyeljen a gyanús jelekre, főként a fenti felsorolásban szereplő körülményekre, és jelentősebb
összegű vásárlás esetén mindenképp ragaszkodjon a személyes átvételhez,
 Lehetőség szerint válasszon lakóhelyéhez közeli eladót,
 Átvételékor ellenőrizze le a terméket, figyeljen a rejtett hibákra, és ezután fizessen,
 Amennyiben mégis becsapták, tegyen feljelentést csekély kár esetén is, ugyanis ilyen csalásokat
általában sorozatban követik el, és ez minden esetben bűncselekményt képez,
 Érdemes a feljelentéshez csatolni az ügylet során keletkezett összes digitális lenyomatot: csetelés,
levelek, a képernyőképek (print screen) kinyomtatásával, valamint az utalás bizonylatát, és a csaló
bankszámlaszámát.

FIGYELEM! INTERNETES VÁSÁRLÁSKOR SOHA NE ADJA MEG BANKÁRTYÁJA PIN KÓDJÁT!
SAJÁT ÉRDEKÉBEN LEGYEN KÖRÜLTEKINTŐ, ÉS KELLŐEN ÓVATOS!
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