Óvja vállalkozását
a csalások ellen

Vállalati csalás – Számlázási csalás
Ez a brosúra a leggyakoribb csalástípusokat ismerteti,
amelyek kihathatnak Önre és munkaadójára. Tanácsot
ad továbbá abban, hogyan óvhatja meg magát. A csalók
okosak, rendszerezettek és a „pszichológiai manipuláció”
mesterei. Megtévesztést alkalmaznak, hogy intézkedések
végrehajtására vagy a kiberbűncselekményekhez
használt bizalmas vagy személyes információk
megosztására ösztönözzék az embereket. Világszerte
naponta történnek csalások, és több milliós veszteséget
eredményeznek. Legyen óvatos.

Hogyan kell használni ezt a dokumentumot?
Terjessze a vállalatán belül, hogy felhívja a munkavállalói figyelmét,
különösen azokét, akik jogosultak a vállalat számláihoz való
hozzáférésre, vagy akik létrehozhatnak és/vagy jóváhagyhatnak fizetési
utasításokat. A csalók gyakran azokat a munkavállalókat célozzák, akik
rendelkeznek ilyen jogokkal.
Bár nincs teljes körű védelem a kiberbűnözés ellen, a tudatosság segíthet
a „figyelmeztető jelzések” felismerésében.
Ismertesse és alkalmazza a brosúrában található ajánlásokat, hogy
csökkentse a csalás kockázatát!
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Fontos
információ!
Amennyiben csalás történt,
minden esetben haladéktalanul
értesítse az ING kapcsolattartóját.
Bár az elvégzett tranzakciók
véglegesek, meg lehet próbálni
visszanyerni vagy zárolni az
összeget, mielőtt az végleg eltűnik
a kedvezményezett számlájáról. A
gyorsaság elengedhetetlen, mivel
minden perccel egyre csökken az
esély, hogy a tranzakciót vissza
lehessen fordítani.
Ha az ING kapcsolattartója nem
elérhető, kérjük, hívja
az ING Wholesale Banking
csalásokkal foglalkozó részlegét a
+36 1 235 8700-as számon
Munkaidő után vagy
korábban történt csalás esetén,
kérjük, írjon a
communications.hu@ingbank.com
címre.

Mi az a számlázási csalás?
A számlázási csalás sokrétű. A csalók minden esetben a számlát kiállító vállalat
banki adatait a sajátjukra módosítják, és ennek eredményeként megkapják a
kiszámlázott összeget.

Mi történik?
1. A bűnözők elfogják a számlát a feladás és az átvétel között, például
úgy, hogy feltörik a számlák e-mailen keresztüli küldésére használt
levelezőfiókokat egy olyan domain bejegyzésével, amely hasonlít az
eredeti küldőére (úgynevezett „domain typosquatting”), vagy egy
valós kapcsolat, pl. beszállító imitálásával.
2. A csalók úgy változtatják meg a számlát, hogy az a saját banki
adataikat tartalmazza. Új számla készül az új adatokkal, a „csaló”
banki adataival és a bank változásának megemlítésével stb. Ezt
követően a számlát újból elküldik.
3. A számlát megkapják és a kifizetést az új bankszámlaszámra teljesítik.
Rendkívül valószínű, hogy a következő számlákat is a rossz számlára
fogják küldeni egészen addig, amíg a valódi számlakibocsátó észre
nem veszi, hogy számláit nem fizették ki, és kapcsolatba nem lép a
fizető vállalattal.

Az ilyen csalások fajtái
A fizető vállalat például e-mailt kap, amelyből úgy tűnik, mintha a szállító
a bank és a bankszámlaszám változását jelentené be. Az üzenet
legitimnek fog tűnni, mivel a szállító fejléce lesz rajta. Ebben az esetben
minden, folyamatban lévő számlát és későbbi számlát az új
bankszámlaszámra fognak teljesíteni.
A forgatókönyvtől függetlenül a bűnözők célja az, hogy módosítsák a
szállító adatait (telefonszám, banki adatok, e-mail-cím) az összeg
ellopása érdekében.

Jogi nyilatkozat
Ez a brosúra kizárólag tájékoztatási célokat szolgál annak érdekében, hogy ismertesse az
Ön számára a leggyakoribb csalási típusokat, és javaslatokat tegyen a velük szembeni
védelemre. Ez a tájékoztatás nem biztosítja, hogy a vállalata az ajánlások betartásával
védelmet élvez vagy fog élvezni a jelen brosúrában ismertetett bármely csalástípussal
szemben. Semmilyen jog nem származik abból, ha a jelen ajánlások betartásával
alkalmazza a megadott óvintézkedéseket. Az ING nem vállal felelősséget azzal
kapcsolatban, hogy Ön betartja az ajánlásokat vagy azok eredményeként intézkedéseket
hoz. Erre a jogi nyilatkozatra a holland jog irányadó.
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Milyen
óvintézkedéseket kell
tenni?
• Ellenőrizze a számlát: Várta a
számlát és a rajta található
összeget? A szállító adatai
változatlanok a korábbi
kifizetésekhez képest?
• A szállító adataiban (cím,
telefonszám, e-mail-cím,
bankszámlaszám stb.)
bekövetkező bárminemű
változás esetén fel kell hívni
az ellenőrzött telefonszámon
(nem a számlán megadott
számon) a szállítót a kért
változás érvényességének
ellenőrzése céljából.

