PÉNZMOSÁS
A pénzmosás útja
Pénzmosó az a személy, aki valamilyen
jutalék fejében pénzátutalást fogad vagy
más, harmadik személynek utal tovább

FIGYELMEZTETŐ JELEK
Könnyű pénzkereseti lehetőség kéretlen felajánlása.
Tengerentúli, külföldi cégek álláshirdetései, amelyek
a nevükben eljáró helyi vagy nemzetközi ügynöki
tevékenységet hirdetnek.

Milyen módszereket használnak a bűnözők, hogy
a pénzmosáshoz beszervezzenek embereket:
közvetlenül személyesen
vagy e-mailen veszik fel a
kapcsolatot

közösségi média
útján (pl. Facebook,
Instagram)

közvetlen üzenetküldés
útján (pl. WhatsApp, Viber,
Telegram)

nyílt (internetes)

Annak érdekében, hogy az átverés hiteles legyen,
lemásolják a céges weboldal URL címét és egy
hasonlót hoznak létre

Az átveréssel leginkább megcélozható személyek:
35 év alatti személyek, beleértve
a fiatalkorúakat is

Rossz nyelvtani helyességgel megszerkeztett,
helyesírási hibákat tartalmazó mondatok.
A küldő személy e-mail címe valószínűleg
ingyenes, web alapú szolgáltató (Gmail, Yahoo!,
Hotmail, stb.), amely nem azonos a gazdasági
társaság nevével.
Semmilyen szakirányú végzettséget,
gyakorlatot nem kérnek a munkavégzéshez.
A meghirdetett munkavégzés az online térhez
kötött.
A munkavégzés részletei között mindig szerepel,
hogy a bankszámládról kell pénzt utalni.

hirdetések útján

Bevándorlók
Munkanélküliek, hallgatók és a gazdasági válság
miatt pénzügyi gondokkal küzdő emberek

MEGELŐZÉSI LEHETŐSÉGEK
Nézz utána alaposan a munkalehetőséget felajánló
személynek vagy cégnek!
Soha ne add meg a bankszámla adataidat akárkinek,
hacsak nem ismered és megbízol benne!
Utasítsd el a könnyű pénzszerzési lehetőséget.
Ha a felajánlás hihetetlennek tűnik, az valószínűleg az is.

MIT TEHETSZ?
Ha úgy gondolod, hogy pénzmosás résztvevője lettél, azonnal hagyj fel a pénzátutalással, készpénzfelvétellel!
Értesítsd a bankod, fizetési szolgálatatód és tegyél bejelentést a rendőrségen!

#dontbeaMule

#DontbeaMule
Ha valaki arra kér, hogy jutalék fejében utalj pénzt a saját
bankszámládról, valójában arra kér, hogy pénzmosást kövess el.
A pénzmosás bűncselekmény,
melynek következményei Rád
nézve is súlyosak lehetnek.

Gyors pénzkereseti lehetőség?
Túl szép, hogy igaz legyen!
Egy idegen azért keres meg
személyesen, hogy pénzt utalj vagy
vegyél fel a bankszámládról,
amelyért azonnal megkapod a
jutalékodat.
A könnyű pénzkereseti
lehetőséget kockázatmentesnek
tüntetik fel.
Megmondják mit tegyél és
mások már mennyit kerestek
ezzel.
Különböző okokra hivatkozva
az elkövetők elkérik a
bankszámlaszámodat, vagy arra
kérnek, hogy nyiss egy új
bankszámlát.
Segítségeddel hozzájárulsz ahhoz,
hogy névtelenül illegális vagyonokat
mossanak tisztára a bűnözők világszerte.

Nem éri meg.
Pszichés és fizikai fenyegetés is érhet, ha nem folytatod az
együttműködést a bűnözőkkel.
Előfordulhat, hogy a jövőben nem folyósítanak
számodra szociális juttatásokat.
Büntetésként börtönbüntetésre, pénzbüntetésre vagy
közmunkára számíthatsz.
Bankszámládat zárolhatják, és lehetőséged sem lesz
újabb bankszámlát nyitni.

Ne segíts a bűnözőknek
Ne nyiss bankszámlát senkinek a kérésére,
akivel csak akkor találkoztál!
Soha ne add meg a bankszámla adataidat
akárkinek, hacsak nem ismered és megbízol
benne!
Légy óvatos a könnyű pénzkereseti lehetőséget
ígérő kéretlen ajánlatokkal szemben! Ha a felajánlás
hihetetlennek tűnik, az valószínűleg az is.

Úgy érzed, hogy pénzmosással
kapcsolatosan váltál érintetté?
Ne utalj vagy vegyél fel pénzt senkinek a kérésére!
Értesítsd a bankod, a fizetési szolgáltatód és a rendőrséget!
Kérj segítséget a helyi hatóságoktól!

#DontbeaMule
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Ha valaki azt kéri anyagi ellenszolgáltatás fejében,
hogy hagy utaljon készpénzt a számládra, akkor valójában
arra kér, hogy vegyél részt a pénzmosásban.

A következmények
súlyosak is lehetnek.

Nem éri meg!

Pénzmosó az a személy, aki
valamilyen jutalék fejében
pénzátutalást fogad, vagy más,
harmadik személynek utal tovább.

A bűnözők kapcsolatba léphetnek veled:
közösségi média útján (pl. Facebook, Instagram, Snapchat)
közvetlen üzenetküldés útján (pl. WhatsApp, Viber, Telegram)
hamis munkalehetőségek ajánlatán keresztül (pl.

Pszichés és fizikai
fenyegetés is érhet, ha nem
folytatod az együttműködést
a bűnözőkkel.

Bankszámládat zárolhatják,
és képtelen leszel új
bankszámlát nyitni vagy
hitelkártyát igényelni.
Büntetésként
börtönbüntetésre,
pénzbüntetésre vagy
közmunkára számíthatsz.

Nem folyósíthatnak
diákhitelt, jelzálogkölcsönt
Neked.

"készpénz átutalási ügynök")
nyílt (internetes) hirdetés útján
közvetlenül személyesen vagy e-mailen keresztül

Soha ne legyél egy pénzmosó hálózat tagja!

Gyors pénzkereseti lehetőség?
Túl szép, hogy igaz legyen!
Egy idegen gyors
pénzkereseti lehetőséget
kínálva arra kér, hogy a
bankszámládról pénzt
utalj át.
Megmondják, mit
tegyél és mások már
mennyit kerestek
ezzel.

Soha ne add meg a bankszámla adataidat akárkinek,
hacsak nem ismered és megbízol benne!
A munkalehetőséget
kockázatmentesként
tüntetik fel.
Arra kérnek,
hogy add meg a
bankszámlaszámodat.
További jutalékot
ígérnek, ha mást is
beszervezel.

Nyilvánosan (internet) ne oszd meg a
bankszámlához tartozó belépési vagy
bankkártya adataidat (pl. bankkártya PIN
kódja, bankkártya CVV száma)!
Légy óvatos a könnyű
pénzkereseti lehetőséget
ígérő kéretlen ajánlatokkal
szemben!

Légy óvatos az olyan
állásajánlatokkal szemben, ahol
a meghirdetett munkavégzés
az online térhez kötött!
Nézz utána alaposan a munkalehetőséget
felajánló személynek vagy cégnek!

Stróman = Pénzmosó
A pénzmosással lehetővé teszed,
hogy a bűnözők névtelenül tisztára
mossák a bűncselekményből
származó pénzt.
Úgy érzed, hogy
pénzmosással
kapcsolatosan
érintetté váltál?
Ne utalj vagy vegyél fel pénzt
senkinek a kérésére. Értesítsd a
bankodat vagy fizetési
szolgáltatódat, és tegyél
bejelentést a rendőrségen.
Ha a közösségi média oldalon
kerültél kapcsolatba az
elkövetőkkel, jelentsd a profilt a
közösségi média szolgáltatónál.

Úgy látod, hogy valaki
az ismerőseid közül
pénzmosással
kapcsolatosan
érintetté váltál?
Figyelmeztesd őt a
következményekre. Szólítsd
fel, hogy azonnal hagyja
abba, és a legrövidebb időn
belül tegyen bejelentést a
rendőrségen.

