
Tisztelt Ügyfeleink/leendő Ügyfeleink!  

Jelen tájékoztatónkkal szeretnénk felhívni figyelmét az adathalászat veszélyeire, melyek jelenleg felerősödtek az online platformokon. Korábban a 
koronavírus-járványra tekintettel kialakult speciális helyzetet kihasználva jelentős esetszámú adathalász kísérlet történt Európában, melyek többnyire a 
pénzügyi szolgáltatók ügyfeleinek valamilyen egyedi banki azonosítója megszerzésére irányultak. Minderről Társaságunk korábban az MNB vonatkozó 
sajtóközleményével összhangban tájékoztató anyagot tett közzé, mely itt érhető el:

https://www.oney.hu/phocadownload/kozlemenyek/2020/adathalasz_kiserlet_kozlemeny.pdf

A koronavírus-járvány következtében egyre nagyobb teret kapott az online ügyintézés, személyes jelenlétet nem igénylő kapcsolattartás. Mindezt 
kihasználva egyre több olyan esetre került sor, melynek során különböző informatikai rendszereket és azok hálózatát támadják, vagy közösségi olda-
lakon tesznek különböző ajánlatot és így próbálnak személyes adatokhoz hozzáférni.

Az elmúlt időszakban a tavalyi átlagos havi ügyfélbejelentésekhez képest az 2022-es év első két hónapjában ismét megnövekedett az adathalászattal 
érintett esetek, és az ügyfelek megtévesztésén alapuló visszaélésekről szóló fogyasztói jelzések száma, ahogyan arról az MNB maga is tájékoztat az 
alábbi sajtóközleményében:

https://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2022-evi-sajtokozlemenyek/kozos-vedekezes-az-erosodo-adathalasz-megtevesztesi-ki-
serletekkel-szemben. 

(A MNB egyébiránt folyamatosan felügyeli a pénzügyi intézmények informatikai rendszereinek biztonságát, emellett pedig a fogyasztók online bizton-
sági tudatosságának fejlesztése érdekében honlapján tájékoztató oldalt is létrehozott, s fogyasztóvédelmi tájékoztatót is közzétett. Az adathalászat és 
az ügyfelek megtévesztése csalásnak minősülhet, amelynek büntetése akár 2-10 év szabadságvesztés is lehet.)

A hivatkozott felügyeleti sajtóközleményben foglaltakkal összhangban és annak érdekében, hogy az online térben előforduló hasonló csalásokkal 
szemben védetté válhasson, felismerve a veszélyeket, kérjük, tekintse át rövid tájékoztatónkat. 

Adathalász támadáson olyan bűncselekményeket kell érteni, melyek nem a banki informatikai rendszereket és azok biztonsági hálóját támadják meg, 
hanem közvetlenül az ügyfeleket igyekeznek rávenni arra, hogy személyes banki azonosítójukat, hozzáférésüket kiadják a kezükből, ezzel anyagi kárt 
okozva nekik. 

A mostanában megnövekedett adathalász tevékenységek körében az elkövetők immár legalább 7 magyarországi hitelintézet nevében kísérlik meg az 
ügyfelek adatait megszerezni, vagy az ügyfelet megtéveszteni, és nem ritkán már kisbanki ügyfelek is célpontba kerülnek.

A visszaélések során leggyakrabban az alábbiak fordulnak elő:

• a csalók a bank ügyfélszolgálati telefonszámához hasonló (vagy azzal azonos) számról hívják az ügyfeleket, segítséget ajánlva és sürgős intézke-
dést kérve az állítólagosan „megtámadott” bankszámlájuk elleni védekezéshez,

• az ügyfelek megtévesztésén alapuló visszaélések esetén ráveszik az ügyfelet a pénzük átutalására,
• az elkövetők gyakran az ügyfelek mobiltelefonjára, számítógépére távoli elérést biztosító, állítólagos „banki alkalmazás”, esetleg „vírusirtó program” 

telepítését kérik. A valóságban a bűnözők hozzáférhetnek ezen programokkal az ügyfél érzékeny, személyes és hitelesítési adataihoz.,
• újfajta adathalász megoldás, hogy a csalók nem bank, hanem valamelyik internetes kereskedői portál vagy egyéb szolgáltató nevében jelentkeznek,  

s a termék szállításához, szolgáltatásához kérik el előre az ügyfelek bizalmas banki adatait. 
• a csalások nem csupán az ügyfeleket érintik már. Előfordulhat, hogy a csalók ONEY logót felhasználva próbálnak szerződéskötésre való felhívással 

adatokat bekérni olyan személyektől, akik nem is ügyfelei az ONEY-nak.
• Olyan esetre is sor kerülhet, hogy az ONEY által nyújtott szoláltatásokat ajánlanak fel online platformokon keresztül, de nem csak meglévő Ügyfe-

leknek hanem potenciális/leendő Ügyfelek számára egyaránt. Mindezzel bővítve azt a kört, akik ellen irányul a csalás. A csalók hamis szerződéseket 
küldenek, melyeknek kitöltésével és a szükséges adatok megadásával próbálnak meg jogosulatlanul személyes adatokhoz hozzáférni.  A visszaélések 
elkerülése érdekében ilyenkor érdemes telefonon megkeresni a bankot és további információkat kérni a megkeresés kapcsán.

A visszaélések elkerülése érdekében az alábbiakra érdemes figyelni:

• ismeretlen telefonos megkeresésnél érdemes a bankra és a megkeresés céljára vonatkozó pontosító kérdéseket feltenni, és gyanús esetben 
megszakítani a kapcsolatot,

• banki oldalak felkeresésére vonatkozó, internetes hivatkozást, linket is tartalmazó emailben érkező megkeresés esetén a hivatkozások a csalók 
által készített, a banki oldalhoz hasonló, ám valójában álhonlapra navigálnák át az ügyfeleket, 
o ezek véletlen megnyitása esetén sem szabad megadni a banki adatokat, 
o meg kell győződni arról, hogy a hivatkozás valójában hová mutat (pl. az egérmutatót fölé mozgatva ellenőrizni, hogy nincsenek-e betűcserék 

az eredeti oldalhoz képest), 
o az átküldött vírusírtónak álcázott kémprogramokat, mellékleteket nem szabad megnyitni, hanem haladéktalanul törölni szükséges azokat.

Fokozottan hívjuk fel arra a figyelmet, hogy ONEY termékek csak hivatalos értékesítési pontokon kerülnek értékesítésre, így személyes adatokat 
kérjük is csak ott adjanak meg.

Az Oney továbbra is fokozott óvatosságra inti ügyfeleit és kéri, hogy telefonos megkeresés során vagy elektronikus üzenetben soha ne adjanak 
meg bizalmas banki adatokat (pl. PIN kódot, felhasználónevet, jelszót), gyanús hivatkozásokat ne nyissanak meg, a megszerzett azonosítók révén 
ugyanis a kiberbűnözők – bankkártyával vagy átutalással – pénzt emelhetnek le számlájukról. 

Kérjük Önöket, hogy csak megbízható weblapokon adják meg hitelkártya adataikat, figyelve arra, hogy a megbízható webcím elején a „https” 
legyen, amely a biztonságos kapcsolatot jelöli.

Ha esetleg mégis kiadta banki azonosítóját, célszerű azt haladéktalanul bejelentenie Társaságunk részére. 
Telefonszám: +36 1 888 0000 

Budapest, 2022.07.20.


