
Podvody v online prostředí

MĚLNICKO– Prevence a doporučení.  

Stále častěji se setkáváme s případy, kdy lidé bývají podvedeni bez fyzického disponování platební
kartou v online prostředí. Tímto protiprávním jednáním se nezabývají pouze policisté v naší zemi,
ale  jedná  se  o  problém  na  mezinárodní  úrovni.  Z tohoto  důvodu  se  Národní  centrála  proti
organizovanému zločinu SKPV připojila k evropské kampani „BuySafePaySafe“, která je zaměřena
na boj proti podvodům páchaným bez fyzického disponování platebními kartami v online prostředí.
V předešlé kampani nazvané e-Commerce 2018 orgány činné v trestním řízení zatkly téměř 100
osob. V roce 2010 vznikl v Rakousku stěžejní projekt „EMPACT“ právě za účelem zlepšení boje
proti organizované a závažné mezinárodní trestné činnosti.

Podstatou této trestné činnosti  je  nejprve nezákonné získání  dat  a údajů k platební  kartě,  což
podvodníci ukradnou díky útoku malwaru nebo phishingu. Poté již vyčkávají na vhodnou příležitost,
kterou je provedení  velké objednávky na e-shopu,  který nabízí  různé zboží  za poloviční  ceny.
V této chvíli podvodníci realizují nákup na základě odcizených údajů o platební kartě. Oběti ani
netuší, že údaje o jejich platebních kartách jsou během podobných transakcích odcizeny a dále
prodávány podvodníkům na podvodných fórech. Nejvíce zasaženými subjektu tohoto podvodu jsou
banky a skuteční obchodníci, kdy škody se šplhají do miliard eur.

Jak se tomuto podvodnému jednání vyhnout:

Vždy je lepší trestné činnosti předcházet. Existuje řada bezpečnostních pravidel, kterými se lze 
řídit, aby se člověk nestal obětí podvodu:

• ujistěte se, že zařízení, které používáte k online nakupování, je řádně nastaveno a že 
internetové připojení je bezpečné;

• použití platební karty při online nakupování je bezpečnou metodou, pokud jej provádíte se 
stejnou opatrností jako jiný způsob nakupování;

• existují jednoduché varovné signály, které mohou pomoci odhalit podvod. Pokud se stanete
obětí online podvodu, nahlaste to policii. Pokud jste koupili zboží za využití kreditní nebo 
debetní karty, ohlaste to také své bance;

• pravidelně kontrolujte své online bankovní služby. Okamžitě vyrozumějte svou banku, 
pokud vidíte platbu nebo výběr, které jste sami neprovedli.
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