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Finty na internetu obírají lidi
Fint, jak obrat lidi přes internet o milióny korun, je hodně. Některé jsou promyšlené a snaží se různými způsoby
získat čísla účtu a prolomit bankovní tajemství, jiné využívají nezkušenosti uživatelů internetu. Sňatkoví
podvodníci zase sázejí na důvěřivost některých žen.
Například čtyřicetiletá Petra se s mužem svých snů seznámila a korespondovala přes internet. Malovala si
růžovou budoucnost života s cizincem. Když jí po řadě žhavých dopisů a stejně vášnivých odpovědí napsal, že
potřebuje nutně peníze na léčení zákeřné choroby, neváhala a poslala mu je. To bylo naposled, co s ním měla
kontakt. Neviděla už ani jeho další dopis, ani své peníze. "Jediné, co mi zbylo, jsou zamilované dopisy. O úspory
jsem definitivně přišla," řekla Právu Petra.
Podle odborníků je docela možné, že tato žena navíc korespondovala po celou dobu jen s počítačem, a nikoli s
živým člověkem. "Internetu využívají miliardy lidí, spolu s nimi také logicky organizovaný zločin. Zločinecké
organizace mají k dispozici nejmodernější technologie a technické prostředky. Ty dokážou například sestavit
modely nejžádanějšího muže, umějí odpovídat emotivně na zamilované dopisy, ale také efektivně získat
přístupová čísla a kódy ke kontům," řekl Právu Pavel Kubů ze společnosti Intel Czech Tradings.
Triky podvodníků jsou někdy tak naivní, že právě pro jejich jednoduchost na ně lidé reagují. Vždy je to lákavá
nabídka, které nelze odolat. Je to například velmi výhodný prodej auta. Klasické jsou i dopisy finančních
pracovníků, kteří našli nevyzvednuté dědictví, kdy je třeba jen peníze za tučnou provizi někam přeposlat.
Bez peněz a ještě opletačky s policií
Přepošlete, přijdete o peníze na svém kontě, a navíc vás čeká opletačka s policií, protože peníze, které jste měli
přeposlat, jsou z nelegálních zdrojů.
Další z možností, jak se dostat na privátní konta, jsou i nabídky práce z domova či maily z bank, které požadují
sdělení čísla účtu a přístupového kódu.
"Sám jsem podobných dopisů dostal desítky," říká třicetiletý Petr, který každý večer hodiny brouzdá po internetu.
Klasické jsou i nákupy přes internet, kdy místo zaplaceného zboží dorazí krabice s kamením či místo
objednaného posledního modelu mobilu obdrží kupující deset let starý přístroj.
(Pokračování na str. 4) Finty na internetu obírají lidi

(Pokračování ze str. 1) Do počítače se bezhlavým otevíráním neznámých mailů může podle odborníků dostat
spyware, tedy program, který prostřednictvím internetu odesílá data z napadeného počítače, aniž by si toho jeho
majitel všiml. Může tak dojít i k odesílání hesel a čísel kreditních karet. Podle odborníků na IT ale nejčastější
cesta, jak získat přístupová hesla a utajované skutečnosti, je prostě jen o ně požádat. Je neuvěřitelné, jak lidé
ochotně a bez přinucení odesílají citlivé údaje, aniž by přesně věděli kam a komu. Stačí k tomu tzv. phishing, tedy
dopis, který vypadá jako oficiální dopis, e-mail z banky. Podvodníci těchto mailů rozešlou neuvěřitelné množství,
pár tisíc se jich nakonec vždy ujme a mají vyděláno, shodují se experti.
V době vysoké nezaměstnanosti jsou předmětem podvodníků i různé nabídky na zprostředkování či zajištění
práce za patřičný, předem zaslaný poplatek. Nikdo práci ani peníze neuvidí.

Chybí finanční gramotnost
Zvykli jsme si říkat, že finanční gramotnost spočívá jen v tom, zda si umíme vypočítat správně úrok, plánovat
výdaje atd. "Jenže do finanční gramotnosti dnes v době globálních sítí a virtuálního světa patří umět se orientovat
i v různých internetových či mobilních nabídkách, které se nějak týkají našich peněz," říká finanční poradce
František Macháček. A co odborníci doporučují? Základem technické obrany je vybavit počítač, mobil, tablet
kvalitním antivirovým programem. Při nějakém internetovém obchodu je dobré vyhledat reference o firmě, se
kterou chceme obchodovat.
"Není příliš dobré bezhlavě odpovídat na nabídky jen proto, že se vám zdají mimořádně lákavé. Někteří lidé ale
takovým nabídkám odolávají jen těžko," potvrzuje psycholožka.

Jediné, co mi zbylo, jsou zamilované dopisy. O úspory jsem definitivně přišla čtyřicetiletá Petra

