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Megtévesztő internetes hirdetésekben és e-mailekben
illetéktelenek visszaéltek a BNP Paribas nevével 

A jelen közleményben fel kívánjuk hívni a figyelmet arra, hogy
tudomásunkra jutott, hogy ismeretlen elkövetők megtévesztő
üzeneteket küldtek magyar magánszemélyek részére. Az
elkövetők hitelt ígértek a BNP Paribas nevében, és a
címzettektől általában különböző díjak fedezetét kérték,
valamint azt, hogy küldjék meg személyes adataikat
(mobiltelefonszám, bankszámlaszám, vagy más hasonló adat).

Tájékoztatjuk, hogy a BNP Paribas sem közvetlenül, sem a
fióktelepén keresztül nem folytat hitelezési tevékenységet
magánszemélyek részére Magyarországon.

Kérjük, legyen nagyon figyelmes, mert vannak bizonyos jelek,
amelyek megtévesztő hirdetésekre vagy üzenetekre utalnak.
Legyen óvatos, ha a levélben nem teljesen pontos a cégnév,
vagy ha helyesírási vagy nyelvtani hibákat lát, illetve ha
nehezen olvasható vagy furcsa az írásmód. Mindig gyanúra ad
okot, ha olyan személyek keresik meg, akik a bankunk nevéhez
hasonló intézmény nevében jelentkeznek, és személyes
adatokat kérnek, vagy előleg megfizetését vagy költségek
megtérítését kérik Öntől.

Az ilyen típusú „előlegfizető” csalások általában nagyon
kreatívak és innovatívak. A csalók, akik pénzintézetek
tisztviselőinek adják ki magukat, többnyire internetes közösségi
oldalakon keresztül vagy e-mailen keresik meg a címzetteket.
Amennyiben Ön ilyen küldeményt kapott, feltételezhetően
csalás esete áll fenn, ezért ennek kapcsán soha semmilyen
fizetést ne teljesítsen, és ne adja meg személyes adatait,
hanem értesítse a rendőrséget (e-mail:
ugyelet.brfk@budapest.police.hu).

Abban az esetben, ha kétségei merülnek fel egy BNP Paribas
név alatt az Ön számára küldött üzenetet illetően, javasoljuk,
hogy érdeklődjön bankunknál, a hivatalos honlapunkon
(www.bnpparibas.hu) is megtalálható, hivatalos e-mail
elérhetőségen.

 

Figyelmeztetés csalásra / Scam
alert

mailto:ugyelet.brfk@budapest.police.hu
http://www.bnpparibas.hu/


A Magyar Nemzeti Bank figyelemfelhívó oldala számítógépes
és bankkártyás csalások megelőzésére:

NE VÁLJON ONLINE CSALÁS ÁLDOZATÁVÁ!

NE VÁLJON BANKKÁRTYÁS CSALÁS ÁLDOZATÁVÁ!

 

SCAM ALERT

 SCAM ALERT

Beware of scamming internet advertisements and e-mails that
use fraudulently the name of BNP Paribas

We issue this scam warning as we have become aware of
fraudulent messages sent by unknown perpetrators to
Hungarian private individuals. These individuals received
promises of bank credit. They were asked to provide funds to
cover various fees and send their personal identifiers (such as
mobile phone number, bank account numbers, and other similar
data).

Please note that BNP Paribas does not carry out lending
activities for individuals in Hungary, either directly or through its
branch.

We ask you to be very attentive, as there are often typical marks
of fraudulent advertisements and messages. Be on the lookout
for not entirely correct entity names, typos or grammatical
errors, awkward writing and poor visual design. Always be
sceptical of individuals representing themselves as employees
or officials of an entity having a similar name to our bank asking
for personal information, advance fee payment or cost
reimbursement.

These perpetrators of this kind of “advance fee fraud” are often
very creative and innovative. The scammers, purporting to be
officials of banking institutions often e-mail letters to individuals ,
or they try to contact them through social networking sites. In
case you are among these recipients and as this may be a case
of fraud, never provide any payment or personal information and
contact the police authority (e-mail:
ugyelet.brfk@budapest.police.hu).

In the event you have a particular concern about receiving a
message that uses the name of BNP Paribas, you may wish to
send your enquiry by e-mail to our official e-mail address
indicated on our website (www.bnpparibas.hu). 
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