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Az ünnep előtti időszak vásárlásai ma már nemcsak az üzletekben folynak, hanem egyre inkább az 
interneten biztosította különböző csatornákon, melynek sajnos megvannak a veszélyei. 
Figyelem! Csalók károsíthatják meg az óvatlan vásárlókat az internetes hirdetési oldalakon. 
A módszer lényege, hogy a rossz szándékú csalók ingyenesen regisztráció nélkül hirdetnek oly 
módon, hogy áron alul kínálnak eladásra keresett termékeket. Aki vevőként jelentkezik be hamis 
ajánlatukra arra kérik, hogy előre utalja át a vételárat azonban az adás-vétel tárgyát képező terméket 
nem küldik el.  

PAYPAL becsapás, avagy egy újabb csalási módszer  

Internetes vásárláshoz kötött megtévesztés újfajta módszerét vetik be a bűnözök. 
Manapság már nem csak internetes vásárlás során próbálnak meg félrevezetni minket, hanem a 
különböző értékeiket eladásra kínáló embereket kísérelnek meg tévedésbe ejteni. 
 
Óvatosan kezelje az e-mailben érkező akciós vételi ajánlatokat 
 
Előfordulhat olyan eset, amikor különböző értéktárgyainkat meghirdetjük egy internetes portálon és 
egy külföldi vásárló jelentkezik vevőként. Az e-mailes levélben megerősíti fizetési szándékát és az áru 
ellenértékét PAYPAL számlánkra történő átutalással kívánja lebonyolítani. 
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Az átverés abban nyilvánulhat meg, hogy hamis Paypal igazolást küldenek, melyben a vételár 
beérkezéséről tájékoztatnak, így feladjuk a megrendelt árut abban a hiszemben, hogy az kifizetésre 
került. Amikor hozzá szeretnénk jutni a pénzhez, akkor derül csak ki, hogy a számlánkra semmilyen 
összeg nem érkezett be. 
Másik esetben az átutalt vételár felvételéhez kezelési költség befizetését kérik, amit persze egy 
bankszámlaszámra kell átutalni és így is kicsalhatnak bárkitől komolyabb összeget.  
 
 

� „Akciós” vételi szándék esetén mindig keressen rá a google keresőben a névre, telefonszámra, 
mobilszámra, e-mail címre. Az elkövetők gyakran még a nevet sem változtatják meg, így a 
fórumokon azonnal kiszűrhető a csalási kísérlet. 

 
�  Soha ne fizessen előre kezelési költséget, vagy egyéb címen pénzt az illetőnek, illetve az árut 

csak akkor adja fel a vevő részére, ha ténylegesen meggyőződött a vételár beérkezéséről. 
 

�  Gyanúra adhat okot, ha az eladó fél ragaszkodik a vételár előre történő átutalásához, és 
személyes átadás lehetőségétől elzárkózik. 

 
�  Átvételkor alaposan ellenőrizze le a terméket, figyelve a rejtett hibákra. 

 
�  Abban az esetben, ha megkárosították tegyen feljelentést, melynek során adja át a 

rendőrségnek az ügylet során keletkezett digitális anyagot, így a csetelés, e-mailek, valamint 
az utalása bizonylatait. 

 
 
Manapság szinte minden vásárlást bankkártyával bonyolítunk, mely praktikus és készpénz kímélő 
megoldás, de ennek is megvannak a maga veszélyei, melyek elkerülésére vannak praktikák. 
 

� PIN –kódját ne tárolja a bankkártyájával egy helyen, és ne adja ki másnak. 
� ATM –ből történő készpénzfelvétel során győződjön meg nincs-e valami szokatlan, oda nem 

tartozó a berendezésen, főként annak bankkártya befogadó nyílás környékén. 
� Kockázatot csökkenti, ha bankfiók előterében lévő pénzkiadót használ tranzakciójához. Ez 

esetben is figyeljen a beléptető rendszer kártyaolvasójára, mivel előfordulhat, hogy a 
kártyaadatokat ezen keresztül próbálják illetéktelenül bűnözők megszerezni.  

� A pénzintézetével olyan szerződést kössön a kártyahasználatot illetően, hogy legyen limit 
összeg, ezzel visszaélés esetén minimalizálhatja a veszteségeit. Ezen túl kérjen tranzakció 
megtörténtét kontrolláló sms üzenet szolgáltatást, mely az azonnali ellenőrzést biztosítja. 

� A boltban történő vásárlás során úgy billentyűzze be PIN kódját, hogy azt mások ne lássák, 
kártyáját ne adja ki a kezéből, úgy hogy azt nem tudja szemmel tartani.    

 
Minden kedves olvasóknak biztonságos, káresemény-mentes ünnepeket és boldog új évet 

kívánunk! 
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