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Uważaj na telefonicznych oszustów! Możesz stracić pieniądze
Oszuści dzwonią do klientów i podszywają się pod pracowników banku. Mogą twierdzić, że
ktoś wziął pożyczkę na Twoje dane lub zrobił przelew. Jeśli podasz im dane logowania, kod
z narzędzia autoryzacyjnego albo zainstalujesz na ich polecenie podejrzane
oprogramowanie - stracisz pieniądze.




Ostrzegamy przed telefonami od osób, które podają się za pracowników banku,
powołują się na względy bezpieczeństwa i nakłaniają Cię do podania poufnych
danych do bankowości oraz zainstalowania na Twoim urządzeniu aplikacji do zdalnej
weryfikacji.
Uważaj na wszelkie wiadomości (SMS, Messenger, WhatsApp, itp.) od nieznanych Ci
osób, podających się za kupujących na portalu sprzedażowym bądź aukcyjnym,
w których jesteś proszony o kliknięcie w link i podanie danych.

W rzeczywistości to oszuści chcą zdobyć Twoje poufne dane do logowania i autoryzacji
transakcji lub dane Twojej karty płatniczej.
Pamiętaj!
1. Bank nie wymaga instalacji na urządzeniach, z których logujesz się do bankowości
elektronicznej, dodatkowego oprogramowania, które miałoby podnosić poziom
bezpieczeństwa wykonywanych operacji lub dostępu do serwisu.
2. Pracownik banku podczas rozmowy telefonicznej nigdy nie poprosi Cię o podanie
mu haseł dostępu do żadnego z serwisów (internetowego, mobilnego,
telefonicznego).
3. Pracownik banku nie prosi o wypłatę pieniędzy ani wpłatę ich na inne konto.
4. Nie wyrażaj zgody na zainstalowanie na urządzeniu aplikacji pochodzących
z nieznanych źródeł
5. Nie wyłączaj producenckich mechanizmów bezpieczeństwa na Twoim urządzeniu
6. Nie wykonuj działań, o które prosi nieznany Ci nadawca w SMS-ie/wiadomości email,
itp.: nie klikaj w linki, nie podawaj danych do logowania, kodów autoryzacyjnych,
danych karty.
Jeśli odbierzesz telefon od osoby podającej się za pracownika innej instytucji np. KNF,
Prokuratury, Policji, skontaktuj się telefonicznie z instytucją na numer telefonu, który jest
opublikowany na jej stronie internetowej.
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