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Kolejny raz internetowi oszuści dali o sobie znać. Posługują się nową metodą, podszywając się
pod OLX. Wczoraj ich oﬁarą padła 41-letnia mieszkanka Zabrza, która przez kliknięcie link i
wykonywanie wszystkich poleceń oszustów, straciła 1600 złotych. Apelujemy o rozwagę podczas
ﬁnalizowania internetowych transakcji.
Schemat działania za każdym razem jest taki sam.
Na czym to polega?
Cyberprzestępcy kontaktują się ze sprzedającym przez komunikator np.
WhatsApp
Sprzedający otrzymuje od oszustów link do strony udającej witrynę OLX
pozwalającą na ﬁnalizację transakcji.
Cyberprzestępcy zachęcają, by wprowadzić w fałszywym panelu OLX m.in.
dane swojej karty, rzekomo po to, aby otrzymać na nią pieniądze za
przedmiot z ogłoszenia.
Jak uniknąć oszustwa
Czytaj SMS-y od Banków. Zwróć uwagę na to, co autoryzujesz.
Poznaj zasady bezpieczeństwa swojego banku i stosuj się do nich
Gdy korzystasz z portali aukcyjnych, miej ograniczone zaufanie do potencjalnych kontrahentów.
Rozliczaj się bezpośrednio przez dany portal. Unikaj bezpośrednich transakcji. Uważaj na próby nawiązania
kontaktu poza portalem, np. przez WhatsApp czy Messenger. Zobacz instrukcje płatności z OLX
Oszuści mogą podrobić stronę portalu aukcyjnego – tak samo jak i każdą inną stronę, również naszą. Dlatego
zwracaj uwagę na adres widoczny w przeglądarce. Zobacz poradnik OLX
Zwróć uwagę na poprawność językową strony, na której przekazujesz dane karty. Fałszywe strony często
zawierają błędy, są napisane niegramatycznie.
Na oﬁcjalnym blogu olx możemy przeczytać.
"OLX nie generuje linków do opłacenia zakupu, czy do podania danych do otrzymania płatności za oferowany przez
Ciebie przedmiot. Jedyną stroną, do której przekierujemy Cię podczas ﬁnalizacji Płatności OLX, jest Dotpay – za jej
pośrednictwem realizowana jest wpłata.
Bądź czujny, gdy otrzymasz wiadomość od kupującego, że już opłacił Twój przedmiot i prosi o wejście w link do
rzekomego potwierdzenia Płatności OLX. Możesz być pewien, że to oszustwo, szczególnie gdy wiadomość przesyła poza
OLX, np. za pośrednictwem komunikatora Whatsapp"
Pamiętaj! Weryﬁkuj kto i co do Ciebie pisze. Nie wpisuj nigdzie numeru swojej karty. Nie klikaj w nieznajome linki do
stron. Apelujemy o rozwagę i ostrożność. Nie daj się oszukać.

