Podvodníci se mohou tvářit jako
zájemci o zboží, které nabízíte na
internetu
Paní Jana prodávala šaty za 800 Kč, ale přišla o 5 000 Kč.

Pan Jiří prodával brusle za 500 Kč, ale přišel o 20 000 Kč.

Pan Petr prodával boty za 1 000 Kč, ale přišel o 80 000 Kč.

Paní Eva prodávala stůl za 700 Kč, ale přišla o 200 000 Kč.

Dobrý den,
hodně lidí si říká, že tohle se jim nikdy stát nemůže.
Ano, přesně tohle si říkali i Jana, Jiří, Petr a Eva, ale
opak byl pravdou. Odhaduje se, že až třetina
inzerujících se s tímto typem podvodů už setkala.
Podvodníci stále využívají
důvěry a neopatrnosti lidí při nakládání se svými
osobními údaji. Nejčastěji se zaměřují na klienty,
kteří prodávají zboží přes Bazoš, Sbazar, Facebook
nebo Vinted, a protože tyto nepravosti
zaznamenáváme i u našich klientů, musíme Vás
varovat.

Jak podvody zpravidla probíhají:
Reakce na nabídku
Kupující se s Vámi spojí z českého čísla přes
WhatsApp, Messenger nebo jinou chatovací

aplikaci a zjišťuje, zda je zboží
ještě k dispozici a v jakém je stavu.
O vše se postará
Podvodník se tváří, že má o zboží velký zájem, ale
nemůže ho převzít osobně. Nabídne Vám proto, že
objedná kurýra a platbu za zboží provede
prostřednictvím dopravce. Žádá
Vás o kontaktní údaje, aby vše mohl zařídit.
Odkaz na falešné stránky
Následně zašle odkaz na věrohodně vypadající
stránky, ty jsou ale falešné. Na stránce je již
předvyplněná Vaše adresa a zbývá už jen vyplnit
údaje o Vaší platební kartě.
Nátlak a ujištění
Tlačí na Vás, abyste údaje vyplnili co
nejrychleji a neměli čas přemýšlet nad tím, co právě
děláte. Nakonec požaduje potvrzení platby přes
bankovní aplikaci nebo SMS. Pokud budete něco
namítat, bude Vás ujišťovat, že vše je bezpečné.

Jak si nechat zaplatit opravdu bezpečně

Platby za inzerované zboží
provádějte s kupujícím vždy běžným
způsobem. Třeba klasickým
převodem z účtu na účet nebo
dobírkou. K převodu stačí jen a jen číslo
Vašeho účtu. Nic jiného
kupující k platbě nepotřebuje.
Podvodníci to zkoušejí i jinak

Nikdy třeba nepřecházejte do internetového
bankovnictví přes odkaz, který Vám někdo pošle.
Pozorně čtěte, co potvrzujete v mobilní aplikaci.
Kódy v SMS si nechte pro sebe. Neinstalujte na

pokyn někoho jiného neznámé aplikace. Dávejte si
pozor i na podvodníky na telefonu. Když si nejste
jistí, prostě zavolejte – napište na
Tel./ fax: 596 111 252, 606 382 280
Email: poradna@sos-msk.cz a zeptejte se.

