
Finantsjuhi pettus juhtub siis, kui töötajat, kes on volitatud tegema makseid, petetakse maksma 
võltsitud arveid või tegema autoriseerimata kandeid ettevõtte kontolt.

KUIDAS SEE TOIMUB?

FINANTSJUHI PETTUS

Pettur helistab või 
saadab e-kirja väites 
end olevat ettevõttes 
kõrgel kohal töötav 
isik (näiteks CEO või 
CFO).

Nad nõuavad kiiret 
makset.

Töötajalt nõutakse 
tavapärase protsessi 
eiramist.

Juhised, kuidas jätkata, 
võidakse anda tulevikus 
kolmanda isiku poolt või 
e-kirja teel.

Nad kasutavad järgmisi 
väljendeid: "Konfidentsiaalne", 
"Ettevõte usaldab Sind", "Ma ei 
ole praegu kättesaadav".

Tihti nõutakse 
rahvusvahelist 
makset väljaspool 
Euroopat asuvasse 
panka.

Neil on head 
teadmised 
organisatsiooni 
kohta.

Nad viitavad erakorralisele olukorrale 
(näiteks maksukontroll, ühinemine, 
ülevõtmine).

Töötaja kannab raha 
kontole, mis 
tegelikkuses kuulub 
petturile.

MILLISED ON OHU MÄRGID?

Ootamatu ja ebatavaline e-kiri/telefonikõne Rõhutakse olukorra kiireloomulisusele

Otsene kontakt tippjuhiga, kellega Sa 
tavaliselt ei suhtle

Ebatavaline nõue, mis on vastuolus tavapärase 
protseduuri ja/või sisekorraeeskirjadega

Nõutakse täielikku konfidentsiaalsust Hirmutamine või tavatu meelitamine/preemia 
lubamine

Võta kasutusele protseduur, kuidas kinnitada 
e-maili teel saabunud maksenõuete õigsus (näiteks 
helistamine kinnituse saamiseks vms.)

Julgusta oma töötajaid maksete nõuetesse 
suhtuma ettevaatlikkusega.

Võta maksete sooritamiseks kasutusele selged ja 
kindlad protseduurid.

Hoolitse tehnilise turvalisuse eest.

Ole teadlik võimalikest riskidest ning tee kindlaks, 
et ka Sinu töötajad on neist informeeritud ja 
teadlikud.

! Isegi kui sa ei langenud pettuse ohvriks, 
siis teavita pettuskatsest politseid.

Vaata üle informatsioon, mis on Sinu ettevõtte 
veebilehel- piirdu ainult vajaliku infoga ja ole 
ettevaatlik sotsiaalmeedia kasutamise suhtes.

Loo regulaarne raporteerimine, et tegeleda 
pettustega.

MIS SA TEHA SAAD?

ETTEVÕTTENA TÖÖTAJANA

Avoid sharing information on the company’s 
hierarchy, security or procedures.

Ära kunagi ava e-kirja kahtlasi linke või manuseid. 
Ole eriti tähelepanelik siis, kui avad isiklikku e-posti 
ettevõtte arvutist.

Kontrolli alati tähelepanelikult üle e-kirja aadressid, 
kui tegeled tundliku informatsiooni/rahakannetega.

Kui kahtled maksekorralduse õigsuses, konsulteeri 
kompetentse kolleegiga.

Järgi täpselt ettevõtte turvalisuse protseduure 
seoses maksete ja hangetega. Ära jäta vahele 
ühtegi sammu ning ära anna survele alla.

Kontrolli enda kohta käivatinternetis olevat  
informatsiooni ja ole ettevaatlik sotsiaalmeedias.

Väldi informatsiooni jagamist ettevõtte 
struktuuri, turvalisuse või sisemiste 
protseduuride kohta.

!
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Tavalised investeerimispettused võivad sisaldada tulusaid investeerimisvõimalusi nagu 
osakuid, võlakirju, krüptovaluutasid, haruldasi metalle, maad välismaal või alternatiivset 
energiat. 

MIDA SA TEHA SAAD?

INVESTEERIMISPETTUS

Sa saad 
kordumatult 
soovimatuid ja 
ootamatuid 
kõnesid.

MILLISED ON OHU MÄRGID?

Enne mistahes investeeringu tegemist küsi erapooletut finantsnõu.

Keeldu investeerimisvõimalustega seotud ootamatutest kõnedest.

Kahtlusta kõiki ohutu investeerimise pakkumisi, mis garanteerivad tasuvuse ja suure kasumi.

Ole ettevaatlik ka tuleviku pettuste osas. Kui Sa juba oled investeerinud petuskeemi, siis tõenäoliselt 
langed Sa ka tulevikus nende sihtmärgiks või nad müüvad Sinu andmed edasi teistele kriminaalidele.

Teavita oma kahtlustest politseid.

Pakkumine on saadaval 
ainult lühikest aega.

Sulle lubatakse kiiret 
tasuvust ning kinnitatakse, 
et  investeering on turvaline.

Pakkumine on ainult 
Sinule ning Sul 
palutakse seda mitte 
jagada.
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ARVE

MIDA SA TEHA SAAD?

ARVE PETTUS

ETTEVÕTTENA
Tee kindlaks, et Sinu 
töötajad on sellistest 
pettustest informeeritud  
ning teavad, kuidas neid 
vältida.

! Isegi kui sa ise ei langenud pettuse ohvriks, siis teavita pettuse katsest politseid.

Juhenda oma töötajaid, et nad 
arvete maksmisel alati kontrolliksid 
võimalikke ebakorrapärasusi.

Vaata üle informatsioon, mis on Sinu 
ettevõtte kodulehel, eelkõige 
informatsioon lepingute ja tarnijate kohta. 
Tee kindlaks, et Sinu töötajad oleksid 
tähelepanelikud infoga, mida nad jagavad 
oma sotsiaalmeedia kanalite kaudu.

Loo ettevõttes protseduur 
maksenõuete õigsuse 
kontrollimiseks.

Kontrolli kõiki päringuid, mis 
väidetavalt tulevad Sinu 
ettevõtte partneritelt, eriti siis, 
kui nad paluvad Sinult tuleviku 
maksete sooritamiseks 
pangaandmete muutmist. 
 

Ära kasuta kontaktandmeid 
kirjal/faksil/e-kirjal, mis soovib 
andmete vahetamist. Kasuta 
hoopiski neid, mis on 
eelnevates kirjavahetustes.

Võta kasutusele limiiti ületavate 
maksete puhul õige pangakonto ja saaja  
kontrollimise kord (nt partneri andmete 
kontroll telefoni teel).

Kui arve on makstud, siis saada 
teavituskiri saajale.  Turvalisuse 
tagamiseks sisesta näiteks 
makses kasutatud saaja 
panganimi ja konto neli viimast 
numbrit.

Määra üks ja peamine 
kontaktisik suhtlemaks 
ettevõtetega, kellele teed 
regulaarseid makseid.

TÖÖTAJANA

Piira informatsiooni, mida 
jagad oma tööandja kohta 
sotsiaalmeedias.

KUIDAS SEE TOIMUB?

Ettevõttega võetakse ühendust ja 
väidetakse end esindavat 
tarnijat/teenuse pakkujat/kreeditori.

Võidakse kasutada erinevaid 
lähenemisviiside kombinatsioone: 
telefon, kiri, e-kiri vmt.

Petised paluvad tulevaste arvete pangaandmete (st. 
pangakonto saaja andmeid) muutmist. Uus konto on 
aga petiste valduses.
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Eripakkumine
Osta

! Isegi kui sa ise ei langenud pettuse ohvriks, siis teavita pettuskatsest politseid.

VEEBIPOODLEMISE PETTUSED

Veebipoodide pakkumised on tihti väga 
head, kuid peab arvestama ka võimalike 
pettustega.

MIDA SA TEHA SAAD?
Eelista võimalusel kodumaiseid veebipoode - nendega on probleemide lahendamine lihtsam.

Enne ostmist tee taustauuring - uuri arvustusi ning otsi veebist informatsiooni konkreetse poe kohta.

Kasuta ostudeks krediitkaarti - see suurendab võimalust probleemide puhul raha tagasi 
saada.

Kasuta ainult turvalisi maksekanaleid - mõtle kaks korda, enne kui kasutad 
maksmiseks rahaülekannete teenuseid või kiiret pangaülekannet!

Maksa ainult siis, kui oled turvalises Internetiühenduses - väldi tasuta või 
avaliku WiFi kasutamist.

Maksa ainult turvalise seadmega - hoia oma operatsioonisüsteem ja 
turvatarkvara uuendatuna.

Ole ettevaatlik reklaamide suhtes, mis pakuvad ennekuulmatuid pakkumisi või imetabaseid tooteid - kui see 
tundub liiga hea, et olla tõsi, siis see tõenäoliselt nii ongi!

Kas hüpikreklaam väidab, et oled võitnud auhinna? Mõtle kaks korda, sest Sa võid olla võitnud hoopiski pahavara.

Kui toode ei saabu, siis kontakteeru müüjaga. Kui müüja ei vasta, siis kontakteeru oma pangaga.

70%

SUPPER
PAKKUMINE

Eripakkumine

#CyberScams



10

20

Õngitsemine tähendab võltsitud saatjaga e-kirjade 
kasutamist, mis meelitavad saajat enda isikuandmeid, 
finants- või turvainformatsiooni jagama.

Hoia oma tarkvara alati uuendatud, 
kaasaarvatud oma brauser, antiviirus ja 
operatsioonisüsteem.

Ole eriliselt valvas, kui 'panga' e-kiri küsib 
Sinult tundlikku informatsiooni (näiteks Sinu 
pangakonto salasõna). 

Vaata e-kirja tähelepanelikult: võrdle aadressi 
varajasemate panga poolt saadetud kirjadega. 
Kontrolli, kas esineb halba õigekirja või 
grammatikat.

Ära vasta kahtlastele e-kirjadele, vaid saada 
need edasi oma pangale kirjutades 
meiliaadressi ise.

Ära kliki lingile ega lae alla manust, vaid 
kirjuta aadress enda brauserisse ise.

Kui kahtlustad, et midagi on valesti, siis 
kontrolli oma panga kodulehekülge või helista 
panka.

KUIDAS SEE TÖÖTAB? MIS SA TEHA SAAD?

PANGAANDMETE ÕNGITSUSKIRJAD 

Need e-kirjad:

Küberkurjategijad kasutavad ära, et 
inimestel on tihti kiire. Esmapilgul 
tunduvad võltsitud e-kirjad olevat 
ehtsad.

Ole ettevaatlik, kui kasutad mobiiliseadet. 
Telefonist või tahvelarvutist võib 
õngitsuskatsete tuvastamine olla 
keerulisem.

võivad välimuselt tunduda 
sarnastena pankade poolt 
saadetud e-kirjadele.

rõhutavad Sulle asja 
kiireloomulisust.

kopeerivad päris 
e-kirjade logosid, 
paigutust ja 
värvitoone. 

nõuavad Sinult 
lingile klikkimist 
või manusesse 
lisatud 
dokumendi 
allalaadimist.
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Petturid võtavad ohvritega ühendust peamiselt Interneti 
tutvumislehekülgedelt, aga võivad otsida kontakti ka 
sotsiaalmeedia kanalite või e-kirja kaudu.

MILLISED ON OHU MÄRGID?

ARMASTUSKIRJADE PETTUS

Ole väga ettevaatlik, kui palju isiklikku 
informatsiooni Sa jagad enda 
sotsiaalmeedia kanalites ja 
tutvumislehekülgedel.

Alati arvesta pettuse riskiga. Pettureid 
leidub ka parima mainega lehekülgedel.

Tutvumiseks võta aega ning küsi 
lisaküsimusi.

Tee taustauuring ja uuri otsimootorite abil, 
kas inimese pilti või profiili on kasutatud 
ka kusagil teistel lehekülgedel.

Ole tähelepanelik õigekirja ja 
grammatikavigade suhtes, samuti 
ebakõlade osas nende jutus ja vabanduste 
osas nagu nende kaamera ei töötaks.

Ära jaga isiklikku ja kompromiteerivat 
materjali, mida saab kasutada 
väljapressimiseks.

Kui Sa nõustud kohtuma inimesega 
isiklikult, siis ütle kindlasti oma 
perekonnale ja sõpradele, kuhu Sa lähed.

Ole ettevaatlik raha küsimiste osas. Ära 
kunagi saada raha või anna krediitkaardi 
andmeid, pangakonto andmeid ega isiklike 
dokumentide koopiaid.

Väldi ettemaksete saatmist.

Ära saada kellelegi raha kellegi palvel 
kellegi teise eest - rahapesu on 
kriminaalkuritegu.

MIS SA TEHA SAAD?

LOBE U

Netis kohatud värske tuttav 
avaldab Sinu vastu oomamatult 
suuri tundeid ja soovib jätkata 
privaatvestlusega. 

Sõnumid on tihti 
halvasti kirjutatud ja 
ebamäärased.

Sul palutakse saata endast 
intiimseid pilte või videoid.

Esmalt nad 
võidavad Sinu 
usalduse. Seejärel 
küsivad nad Sinult 
raha, kingitusi või 
pangakonto/krediitk
aardi andmeid.

Kui Sa ei saada raha, siis nad 
üritavad Sinult raha väljapressida. 
Kui Sa saadad raha, siis nad 
küsivad veel juurde.

Nende netiprofiilil toodud andmed 
ei klapi vestluses öelduga. 

KAS SA OLED OHVER?
Ära tunne piinlikkust!
Lõpeta koheselt igasugune suhtlus petturiga.
Kui võimalik, säilita kogu toimunud suhtluse andmed, nagu näiteks Interneti vestlused.
Esita kaebus politseisse.
Teavita pettusest ka selle lehekülje või teenuse haldajaid, kus petis Sinuga esmakordselt 
ühendust võttis.
Kui Sa oled andnud kellelegi oma pangakonto andmed, siis võta kohe ühendust oma 
pangaga.
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YOUR BANK 

Due to the new rules we need 
you to verify your bank account 
details. 

Please click here 
http://yourbank.eu to verify 
your details. 

SMS-õngitsemine on petiste katse omandada isiku-, 
finants- või turvaandmeid läbi tekstisõnumite.

Tavaliselt on tekstisõnumis palutud klõpsata lingile või 
helistada telefoninumbrile, et "kinnitada", "uuendada" 
või "uuesti aktiveerida" enda konto. Aga tegelikkuses 
viib link võltsitud veebilehele ja telefoninumbrile 
vastab petis, kes teeskleb end kuuluvat 
õiguspärasesse organisatsiooni.

KUIDAS SEE TOIMUB?

MIS SA TEHA SAAD?

Ära kliki tundmatute saatjate linkidele, manustele ega piltidele, mis saadetakse 
Sulle ootamatute tekstisõnumitena.

Ära lase end survestada. Võta aega ja kontrolli enne kui vastad.

Ära kunagi vasta sõnumitele, mis küsivad Sinu PIN koodi või pangakonto salasõna 
või muid turvaandmeid.

Kui Sa arvad, et oled vastanud SMS-õngitsemise tekstisõnumile ja jaganud oma 
pangaandmed, siis kontakteeru koheselt oma pangaga.

PANGAANDMETE SMS-ÕNGITSUS

#CyberScams



VIGA

Pankade libakirjad sisaldavad tavaliselt linke, mis viivad Sind 
võltsitud panga lehekülgedele, kus Sinult palutakse finants- ja 
isikuandmete avalikustamist.

Võltsitud panga leheküljed näevad väga sarnased välja tegelike panga veebilehtedega. Sellistel veebilehtedel on 
tihti hüpikaknad, mis küsivad Sinult enda pangaandmete sisestamist. Tõelised pangad ei kasuta selliseid aknaid.

MILLISED ON OHU MÄRGID?

MIS SA TEHA SAAD?

LIBAPANGAD

Selliste veebilehtede ohumärgid:

KIIRELOOMULINE
SINU BANK

Kiireloomulisus: Sa ei kohta 
kunagi sellise sisuga 
sõnumeid päris veebilehtedel.

Kehv disain: ole ettevaatlik 
lehekülgedega, millel esineb vigu nii 
disainis kui ka õigekirjas ja 
grammatikas.

Hüpikaknad: neid kasutatakse 
tavaliselt Sinu kohta tundliku 
informatsiooni kogumise 
jaoks. Ära kliki nendele ja 
ürita vältida isikuandmete 
sisestamist sellistesse 
akendesse.

Ära kunagi kliki e-kirjades 
sisalduvatele linkidele, mis viivad 
Sinu panga leheküljele.

E-pangakontole sisenedes teavitab 
pank Sind alati kõigist olulistest 
asjadest.

Alati sisesta link käsitsi või kasuta 
juba olemasolevat linki sinu 
"Lemmikute" listist.

Kasuta brauserit, mis laseb Sul 
blokeerida hüpikaknad.

PANK

AcceptDecline
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Telefoni teel andmete õngitsemine on pettus, milles kelmid 
üritavad ohvrit ülekavaldada, et ta avaldaks telefoni teel 
enda isikuandmeid, finants- või turvainfot või kannaks 
kelmidele üle raha.

PANGAANDMETE ÕNGITSUS TELEFONI TEEL

No Caller ID

AcceptDecline

MIDA SA TEHA SAAD?
Ole ettevaatlik ootamatute telefonikõnede osas.

Võta helistaja telefoninumber ja teata neile, et Sa helistad ise tagasi.

Nende identiteedis veendumiseks tee kindlaks organisatsiooni 
klienditeninduse telefoninumber ja kontakteeru nendega otse.

Ära kasuta  helistaja identiteedis veendumiseks numbrit, mille 
nad ise Sulle andsid (see võib olla vale või teeseldud number).

Petised võivad leida andmeid Sinu kohta Internetist (näiteks 
sotsiaalmeediast). Selliste andmete valdamine ei ole kinnitus 
helistaja identiteedi õigsusest.

Ära jaga oma krediit- või deebetkaardi PIN numbrit ega oma 
Internetipanga salasõna. Sinu pank ei küsi Sinult kunagi 
selliseid andmeid.

Ära kanna nende soovil raha teisele pangakontole. Sinu pank ei küsi Sinult 
kunagi midagi sellist.

Kui Sa arvad, et tegemist on võltskõnega, siis teavita sellest enda panka.
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