SAJTÓKÖZLEMÉNY

Tíz kérdés és tíz válasz adataink védelméről
Budapest, 2022. február 16. – Az elmúlt években világszerte többszörösére növekedett
az érzékeny személyes adatok megszerzésére irányuló kísérletek száma, és az ezekkel
a támadásokkal okozott kár értéke is. Ez nem túlságosan meglepő annak tükrében, hogy
a mindennapi életünk egyre nagyobb szelete zajlik az online térben. Az adathalász
támadásoknak Magyarországon is kiemelt célcsoportját jelentik a banki ügyfelek, ezért
a CIB Bank szakértői a legfontosabb kérdésekre adott válaszokkal segítik az eligazodást
ebben a témakörben.
1. Mi az adathalászat lényege?
Az adathalászat során a támadó valamilyen hamis üzenet küldésével próbálja az áldozatát
rávenni arra, hogy érzékeny adatokat bocsásson rendelkezésére, netán valamilyen távoli
hozzáférést biztosító, vagy rosszindulatú szoftvert telepítsen az elektronikus eszközére. Ezzel
az a cél, hogy a támadó minél több azonosító adatot megszerezzen a célszemélytől, így jutva
hozzáféréshez az általa használt online felületekhez, bankszámlához.
2. Mikor kell adathalászat kísérletére gyanakodni?
Leginkább akkor, ha akár e-mailen, akár telefonon érzékeny adatokat – banki vagy egyéb
ügyfélazonosítót, PIN kódot, jelszavakat – kérnek tőlünk. Gyakori módszer, hogy a pénzügyi
vagy egyéb szolgáltatónk honlapjához hasonlító felületre irányítanak át, és ott kísérlik meg
megszerezni azonosító adatainkat. Kis odafigyeléssel viszont azonnal látni lehet, hogy nem
valódi weblapról van szó, főként akkor, ha helyesírási hibákkal, rossz magyarsággal
megfogalmazott mondatokkal találkozunk.
Az utóbbi időszakban a telefonos megkeresések is gyakorivá váltak: itt szintén figyelembe kell
venni, hogy a pénzügyi és egyéb szolgáltatók soha nem kérnek ilyen úton érzékeny adatokat.
A bankok soha nem irányítanak át közvetlen (egy híváson belül) más bank
ügyfélszolgálatához, és sosem kérik az ügyfelet, hogy pénzt utaljon át ismeretlen
számlaszámokra különböző okokból. Az elkövetők sokszor pont azzal az üzenettel próbálnak
visszaélni, hogy csalást akarnak megelőzni.
3. Mikor gyanakodjunk arra, hogy illetéktelenekhez jutottak az adataink?
Erre több jel is utalhat: megmagyarázhatatlan mozgások (leginkább terhelések) a
bankszámlánkon, zárolt mailbox, vagy akár az is, hogy az elektronikus eszközünk ismeretlen
szoftverek letöltésére kér engedélyt. Gyanúra adhat okot az is, ha olyan cégtől kapunk
számlafizetéssel kapcsolatos e-maileket, amellyel nincs szerződéses kapcsolatunk, illetve az
is, ha meglévő szolgáltatónktól olyan számlával kapcsolatos levelet kapunk, amelyre nem
emlékszünk, vagy amelynek összege eltér a szokásostól.
4. Melyek azok az adatok, amelyeket távolról – tehát e-mailben, vagy telefonon – soha
nem kérnek el a hitelintézetek vagy más szolgáltatók?

A bankkártya-adatok (száma, lejárata, cvv kód), a PIN kód, a telefonos azonosító, jelszavak
és számla adatok. Különösen fontos, hogy a tranzakciók jóváhagyásához szükséges SMSkódot senkinek nem szabad megadni. Ha ilyen kérés érkezik, bontsuk a vonalat és azonnal
értesítsük a bankunk ügyfélszolgálatát.
5. Kezdeményezheti-e egy pénzintézet alkalmazottja átutalási művelet indítását az
ügyfélnél – akár online, akár telefonon –, mondjuk a számla egyenlegének feltöltésére
hivatkozva?
Soha, erre a bank munkatársainak nincs jogosultsága. Az utóbbi időben a csalók magukat a
bank alkalmazottjának kiadva gyanús tranzakció észlelés indokával próbálják meg rávenni az
ügyfeleket, hogy pénzüket utalják el egy, a csalók által megadott bankszámlára.
6. Kérheti-e bármilyen szolgáltató, hogy távoli hozzáférést lehetővé tévő szoftvert
letöltsünk?
Soha, egyetlen szolgáltató sem kér ilyet az ügyfeleitől, legyen szó akár pénzügyi, akár egyéb
szolgáltatásról.
7. Mit tegyünk akkor, ha adathalász támadásra utaló e-mail vagy hívás érkezett?
Ha telefonos hívásról van szó, azonnal bontsunk vonalat, az e-mailt pedig végleg töröljük a
fiókunkból, az abban szereplő linket pedig semmi esetre se nyissuk meg! Ha szükséges
lépjünk kapcsolatba az ügyfélszolgálattal!
8. Mi a teendő, ha már bekövetkezett a károkozás, vagy erős erre a gyanú?
Haladéktalanul vegyük fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal és ezzel egyidőben tegyünk
rendőrségi feljelentést. Ha a bankkártyaadatok jutottak jogosulatlan személyek birtokába, a
kártyát azonnal le kell tiltani.
9. Mi a teendő, ha a mobilbanki belépéshez szükséges azonosítók illetéktelenek kezére
jutottak?
Ha a telefonos azonosításra használt kód, vagy az internetbankhoz/mobilalkalmazáshoz
kapcsolódó belépési adatok jutottak illetéktelenekhez, érdemes azonnal visszaállítani a telefon
gyári beállításait, újratelepíteni a mobilbanki alkalmazást, és persze segítséget kérni a
számlavezető pénzintézettől. Az ügyfélszolgálattal ebben az esetben is fel kell venni a
kapcsolatot.
10. Hogyan növelhetjük internetbanki, e-mail fiókjaink, vagy online vásárlásaink
biztonságát?
Az online azonosítás során használjunk erős – több karaktertípust is tartalmazó – jelszavakat,
és időről időre gondoskodjunk ezek cseréjéről. Ügyeljünk mobiltelefonunk, számítógépünk
megfelelő védelmére is, illetve különösen arra, hogy ne tároljuk könnyen hozzáférhető helyen
az online felületeken használt azonosítóinkat, PIN kódjainkat.

CIB Bank
A CIB Bank az Intesa Sanpaolo Csoport leányvállalata. Meghatározó anyabanki háttérrel és több mint 40 éves
tapasztalattal univerzális hitelintézetként a kereskedelmi banki és befektetési szolgáltatások teljes körét nyújtja,
amelyet leányvállalatai (CIB Lízing, CIB Alkusz) termékei, konstrukciói egészítenek ki. A CIB Bank országos

lefedettségű fiókhálózatával áll rendelkezésére közel 415 ezer ügyfelének, miközben folyamatosan keresi az
innovatív, ügyfeleire szabott megoldásokat. A CIB Bank szolgáltatásai társas vállalkozások, intézmények,
önkormányzatok és egyéni vállalkozók, valamint lakossági ügyfelek számára egyaránt elérhetők. A bankfiókok
mellett rendkívül sokféle elektronikus csatorna is az ügyfelek rendelkezésére áll pénzügyeik gyors és kényelmes
intézéséhez, mint például a CIB Internet Bank, a CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás vagy az eBroker
információs és értékpapír-kereskedési rendszer.
Az Intesa Sanpaolo bemutatása
Az Intesa Sanpaolo a vagyon kezelésével és védelmével foglalkozó vállalat, Olaszország vezető bankja és egyben
Európa egyik legszilárdabb és legjövedelmezőbb bankcsoportja. Kereskedelmi banki, vállalati befektetési banki,
privát banki, vagyonkezelési és biztosítási szolgáltatásokat kínál ügyfeleinek. Az Intesa Sanpaolo csoportnak
körülbelül 13,5 millió ügyfele van Olaszországban, és további 7,1 millió külföldi ügyfélt szolgál ki 12 közép-keleteurópai, közel-keleti és észak-afrikai országban működő kereskedelmi banki leányvállalatain, illetve 25 országban
működő, vállalati ügyfeleket támogató nemzetközi hálózatán keresztül. Az Intesa Sanpaolo-t a világ egyik
legfenntarthatóbb bankjaként tartják számon, amely mindent elkövet annak érdekében, hogy követendő példaként
szolgáljon a fenntarthatóság és a társadalmi és kulturális felelősségvállalás területén. Az Intesa Sanpaolo a
gazdasági integrációt és a szegénység enyhítését célzó jelentős projekteket támogat, köztük egy 1,5 milliárd EUR
összegű környezet- és társadalomtudatos projekteket finanszírozó alapot (impact fund), amely olyan társadalmi
csoportoknak nyújt hiteleket, akik más forrásokból nehezen jutnának finanszírozáshoz. A Csoport 6 milliárd eurós
alapot hozott létre a körforgásos gazdaság támogatására. A fentieken túl jelentős szerepet vállal az Olaszország
történelmi és művészi örökségének megőrzését, népszerűsítését és terjesztését szolgáló különféle kulturális
kezdeményezések támogatásában Olaszországban és más országokban. Ennek részeként állandó és időszaki
kiállításokat rendez a Gallerie d'Italia-ban, az Intesa Sanpaolo milánói, nápolyi, vicenzai és hamarosan megnyíló
torinói múzeumaiban.
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