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Az USA-ban jellemzõ, hogy az emberek csak minimális
összegû készpénzt hordanak magukkal és akinél sok van,
az már eleve gyanús. Nálunk szinte mindenki készpénzzel
fizet, legyen szó akár lakás, akár autó vásárlásról, a
magyar állampolgárok többsége ragaszkodik az azonnali
fizetéshez.

Sok pénzzel a zsebünkben ma már mi sem vagyunk
biztonságban. Ha nincs szerencsénk, már a bankban
megfigyelheti valaki, hogy nagyobb összeget veszünk
magunkhoz, és az utcán pedig senki nem védi meg a
potenciális áldozatot.
Mi magunk is sokat tehetünk saját biztonságunk érdekében. A
legfontosabb megelõzési módszer az lehet, hogy kerüljük a
készpénzforgalmat. Bár Magyarországon az emberek
többsége ragaszkodik a készpénzhez, nagyobb összegek
esetén jobb ha megbízunk a banki szolgáltatásokban (pld.
intim pénztárban történõ kifizetést kérhetünk az összeg
nagyságától függetlenül). Ma már minden cégnek és
magánszemélynek is van bankszámlája, így ha valakitõl nagy
összegért vásárolunk valamit, érdemes egyszerûen átutaltatni
a vételárat.

Ha magánszemélytõl vásárolunk, megtehetjük azt is, hogy az
eladót magunkkal visszük a bankba és ott bonyolítjuk le a
készpénz átadását, így nekünk egy lépést sem kell tenni az
összeggel. Az eladó elviheti a bankókat, -ami megint csak
nem ajánlott- vagy a  jelenlétében bonyolítjuk le az átutalást.

Amennyiben elkerülhetetlen a nagy összegû készpénzzel
történõ mozgás, legyünk rendkívül óvatosak. Soha ne legyünk
egyedül, kérjünk meg egy férfi ismerõsünket, hogy kísérjen el.
Ez a kitétel nem csak a hölgyekre vonatkozik, de nekik
különösen érdemes megfogadni ezt a tanácsot. A társaság
mindenképpen elriasztó erõt jelent a rabló számára.



Ilyen alkalmakra használhatjuk azt a speciális övtáskát is,
befordítva, rejtve hordhatunk, és ezzel nagyobb biztonságban
közlekedhetünk pénzünkkel.

 Az automatából történõ  készpénzfelvételre ugyanaz
érvényes, mint a bankfiókokban: ha valaki „figyelmetlenül ránk
áll” érdemes udvariasan megkérni, hogy  menjen kicsit
távolabb vagy takarjuk testünkkel a klaviatúrát, ne tudják
véletlenül se leolvasni kártyánk PIN kódját.

Amennyiben kifejezetten gyanúsan viselkedõ, az automata
körül õgyelgõ  személyt látunk, inkább keressünk másik gépet.
A pénzfelvételt lehetõleg minél forgalmasabb helyen
bonyolítsuk le, mert sok ember között a rablók kevésbé merik
megkockáztatni a támadást.

A tapasztalatok szerint sokan csak bedobják táskájukba a
bankókat, sõt a mûveletrõl szóló bizonylatot sem várják meg,
ezzel máris tájékoztathatnak valakit arról,  mekkora összeg
van nálunk.



Az utóbbi idõben elõfordult az is, hogy a készpénz-automaták
kiadó nyílását valaki a korábbi érmés telefonoknál használt
módszerrel elzárja, vagy  átlátszó ragasztóval leragasztja.
Ilyenkor a számítógép szerint megtörténik a tranzakció, mi
megkapjuk a bizonylatot, csak éppen a pénzünket nem, mivel
fennakad. Amíg bemegyünk a bankba reklamálni, addig az
elkövetõ az akadály eltávolítása után megszerzi a pénzünket.
A trükk kívülrõl sajnos nehezen vehetõ észre. Az újabban
forgalomba helyezett automaták esetében ezt a módszert már
nem lehet alkalmazni.

Fontos ügyelnünk arra, hogy a PIN kódot soha ne tároljuk a
kártyával együtt, ugyanis ha elveszítjük vagy ellopják tõlünk,
azonnal megszerzik a számlánkon lévõ összes pénzünket.
Akkor sem járunk sokkal jobban, ha magát a kártyánkat
szerzik meg. Egyes zsebtolvajcsoportok külön szakosodtak a
kártyák ellopására. A jól szervezett bandákban van akinek az
a feladata, hogy a kártyát megszerezze, megint más már indul
is vele a legközelebbi vásárlóhelyre, és ha használható a
lapocska, akkor villámgyorsan több, nagy összegû árut
vásárolnak "hitelbe".

A zsebesek „áldásos” tevékenységére fõképp a  forgalmas
piacokon, a tömegközlekedési eszközökön, különösen fel és
leszállás közben, nagyszabású rendezvényeken
számíthatunk.
Ezeken a helyeken ideális feltételeket találva, ha nem
figyelünk, rendszerint kivárják azt az alkalmas pillanatot,
amikor elemelhetik pénztárcánkat. Általában párban
dolgoznak, fedezik egymást, és az elkövetõ kezét, mozdulatait
mindig takarásban végzi. Önnel csak pár másodpercig kerül
kontaktusban és az eltulajdonított értékeket azonnal átadja
társának, így elfogása esetén  a bûncselekmény bizonyítása
rendkívül nehéz.



Hazánkban is megjelent az a bûnelkövetési módszer, amikor a
kártya mágneses adathordozóján tárolt információt másolják le
akkor, amikor azzal fizetünk.  Ez úgy lehetséges, hogy a
bûnözõknek volt olyan berendezésük is, amely a kártyák
mágnescsíkján rögzített adatokat olvasta le.
Ennek az információnak a birtokában az elkövetõk már tudtak
olyan kártyát készíteni (klónozni) amely az eredeti kártya
tulajdonságaival megegyezett és a tulajdonos számláját így
rendszeresen megcsapolták.

Ezért is jobb, ha csak a szükséges mûveletre engedjük ki
kezünkbõl a kártyánkat. Az már gyanús lehet, ha az elfogadó
többször visszakéri, esetleg az üzlet valamelyik zugába vonul
vele.
Mindig kövesse nyomon kártyája útját, ügyeljen arra, hogy
használata csak a szeme elõtt történjen.
A megbízható kereskedelmi egységekben a kártyaleolvasó
közvetlenül a pénztár mellett, jól látható helyen van telepítve.

Automatából történõ készpénzfelvétel esetén elõfordulhat az a
nem várt esemény is, hogy egyszerûen elnyeli a kártyát és
nem adja ki.  Lehet, hogy a PIN kódot többször elütöttük vagy
csak az érvényessége járt le.  Jegyezzük meg pontosan a
kódunkat, illetve  az érvényességi idõt és idõben cseréljük
bankkártyánkat.

Összességében elmondható, hogy használatuk
biztonságosnak mondható, de nem árt az óvatosság, hiszen
ma már külön bûnözési ág  a kártyákkal való visszaélés,
manipuláció.


