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Mazāk kā pirms gada, pērnā gada augusta beigās, mani apzaga par lielu naudas summu. 
Lieta notika tā. (Es) pārdodu (savu) veco putekļu sūcēju Avito (sludinājumu servisā), man zvana:
"Tas  ir  labs  putekļu  sūcējs,  pēc  stundas  (es)  atsūtīšu  automašīnu,  lūdzu  nodiktējiet  savu
(kredīt)kartes numuru!". Tas, šķiet, ir droši, vai ne? (Es) diktēju. Te viņš viltīgi nosaka: "Nodiktējiet
lūdzu,  trīs  ciparus  kartes  otrā  pusē!".  Es  esmu gudra  (un saku):  "Ko Jūs,  ko Jūs!  Tas  velk  uz
krāpšanu, labāk atvadīsimies!". Bet viņš: "Darja, Jūs domājat, ka tie man ir nepieciešami, lai Jūs
aptīrītu? JĀ, ES JAU (ESMU) JŪSU (INTERNETA BANKAS) PERSONĪGAJĀ KABINETĀ!"
Skatos Alfa-mobile aplikācijā. Rubļu kontā bija aptuveni 8 tūkstoši. Un manu acu priekšā hop! – To
jau ir 7 (tūkstoši), hop – (tad) 5, hop – (un visbeidzot) 2. Viņš: "Redziet?". Uz to es naivi atsaku:
"Atdodiet lūdzu!". (Bet) viņš: "Tam, lūk, nav nepieciešami Jūsu trīs cipariņi!". Es: "Protams, nē,
uzredzēšanos!". Viņš: "Nu, skaties!". Es vienkārši skatos un redzu: (kartes) dolāru kontā nauda ar
tādu  pašu  ātrumu  sāka  strauji  samazināties,  bet  rubļu  –  parādīties:  dažu  sekunžu  laikā  viņš
konvertēja visus dolārus par rubļiem, bet pēc tam tos pārskatīja projām. Te es satrakojos, bet viņš:
"Ak, tā (nauda) bija priekš ārstēšanās? Ak, kāda neraža!". 

Šajā brīdī man zvana Alfa-bankas drošības dienests un bloķē karti. Es traucos uz banku. Stāstu visu
(kā bija): kartes numuru es nodiktēju, bet trīs cipariņus – nē, bet viņš tik un tā iekļuva (Interneta
bankas)  personīgajā  kabinetā  un  visu  izsūknēja.  (Bankas)  darbinieces  šausmās,  ak,  kāds  kāds
krāpnieks sācis uzdarboties! Skatāmies, kas notiek manā (Interneta bankas) personīgajā kabinetā.
Naudas (tur) nav, bet izrādās, ka manam personīgajam kabinetam ir piesaistīts pilnīgi nelegāls trešās
puses telefona numurs. Es nekad to neievadīju! Pāris mēnešus pirms tam es atjaunināju (bankas)
karti. Es pievērsu uzmanību tam, ka SMS īsziņas par Alfa-čekiem nepienāk, bet es biju izbraukusi.
Bet,  redz,  kur viņas  pienāca.  Kādā veidā,  izņemot  mani,  kāds  (pie  bankas  konta)  var piesaistīt
telefona numuru? Vispār, to jau ir tikai (kāds) Alfa-bankas darbinieks (var izdarīt), vai ne tā? 

Protams, ka es (no savas puses) izdarīju visas nepieciešamās darbības. (Es uzrakstīju) iesniegumu
Alfa-bankā  par  krāpnieciskām  darbībām  un  tādu  un  tādu  darbību  atcelšanu.  (No  bankas)  nav
atbildes.  (Es  uzrakstīju)  iesniegumu  policijā  par  krāpnieciskām  darbībām.  (Bankas)  karte  bija
apdrošināta, tāpēc (es uzrakstīju) iesniegumu (arī) Alfa-apdrošināšanai. Alfa-apdrošināšana saka, ka
kamēr policija neierosinās krimināllietu (vai arī atteiks to ierosināt), viņi nevar sākt (apdrošināšanas
gadījuma) procedūru. Bet ko (darīja) policija? Atgādināšu, ka tas notika pagājušā gada augustā. Pēc
pāris  nedēļām mans  iesniegums tika pārvietots  no Daņilovskas  Iekšlietu  daļu  uz Krasnoseļskas
Iekšlietu  daļu.  Pāris  nedēļas  vēlāk  tas  tika  atgriezts  atpakaļ.  Pēc  tam  atkal  tas  aizceļoja  uz
Krasnoseļskas Iekšlietu daļu. Pēc tam tas atkal atgriezās. Tā tas notika vēl 2 reizes. Pēc tam tas
ceļoja uz Hamovņiku Iekšlietu daļu.  Tad uz Meščanskas Iekšlietu daļu.  Krimināllieta tā arī nav
ierosināta, bet mani papīri pasauli dabūja apskatīt. 

Dārgā  Alfa-banka,  dārgā  Alfa-apdrošināšana.  Ļaujiet  man  vēlreiz  īsumā  atgādināt.  Bez  manas
piekrišanas  un  līdzdalības  pie  mana (Interneta  bankas)  personīgā  kabineta  bija  piesaistīts  svešs
telefona numurs. Krāpnieki iekļuva mana (Interneta bankas) personīgā kabinetā, izmantojot tikai šo
telefona numuru un (bankas) kartes numuru (es viņiem nedevu nekādus ciparus no (bankas) kartes
otras puses un nekādus kodus no SMS īsziņām). Viņi iztīrīja manus kontus (tur tiešām bija (atlikta
nauda)  priekš  ārstēšanās,  ne  daudz,  bet  manis  –  būtiski).  (No  savas  puses)  es  veicu  visas
nepieciešamās  darbības  ((uzrakstīju)  iesniegumu Alfa-bankā,  iesniegumu policijā  un iesniegumu
Alfa-apdrošināšanā). Ir pagājis gandrīz gads. Es vēl neesmu vīlusies, vairāk gan vairāki nomākta.
Pagaidām šķiet, ka apdrošināšanas sistēmas un drošības dienesta darbībā ir radusies kļūme. 

Draugi, lūdzu repostējiet un padalieties ar šo stāstu!
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https://www.facebook.com/darja.kruzhkova/posts/10157092215217357


Alfa-bankas atbildes:

"(Šī)  situācija  tik  tiešām  nomāc.  Lai  piekļūtu  pie  (Interneta  bankas)  personīgā  kabineta,  ir
nepieciešams telefona numurs, kuram piesaistīts (Interneta bankas) personīgais kabinets, un konta
numurs/kartes.  Pēc tā  vēl  var  būt  nepieciešams  ar  SMS īsziņu  saņemtais  kods,  kuru nevienam
nedrīkst izpaust, pat ja to ļoti ļoti lūdz.
Ja to neesiet izpauduši – pareizi arī darījāt.
(Alfa-)mobile  (aplikācija)  vienlaicīgi  pie  diviem  dažādiem  (telefona)  numuriem  nevar  būt
piesaistīta. Tas ir, ja Jūs varējāt no sava telefona iekļūt (Interneta bankas mobilajā) aplikācijā, tas
nozīmē, ka (mobilā) aplikācija ir piesaistīta tieši uz Jūsu telefona numuram. Tur ir nepieciešams
pārbaudīt, kādā veidā krāpnieks varēja piekļūt jūsu kontiem, pārskaitīt Jūsu naudu, un no kurienes
tieši viņš to pārskaitīja: no (bankas) konta vai no kartes".

"Transakciju brīdī pie Jūsu mobilās aplikācijas bija piesaistīts  tas pats  (telefona) numurs, kas ir
piesaistīts tagad. Tas ir Jūsu, bet ne svešs.
Spriežot pēc (bankas transakciju) izraksta, krāpnieks transakcijas veica ne caur mūsu resursiem, bet
gan izmantojot trešo pušu pakalpojumus. Te jau ir jautājums par to, kādi rekvizīti ir nepieciešami
šīm trešajām pusēm, lai notiktu transakcija. Varam pieņemt, ka ir pietiekoši ar kartes rekvizītiem, un
lai to izdarītu, tika pieprasīts trīsciparu kods.

Šādās situācijās varam tikai ieteikt gaidīt atbildi no tiesībsargājošām iestādēm. Viņi no savas puses
var  nosūtīt  pieprasījumu  bankai,  bet  banka  par  šo  faktu  jau  sniegs  nepieciešamo  atbalstu
izmeklēšanai".

"Noskaidrojām sekojošo:
Mēs esam nosūtījām uz Jūsu telefona numuru SMS īsziņu ar (Interneta bankas mobilās aplikācijas)
paroli,  pēc  kā  ar  šīs  paroles  palīdzību  notika  ieeja  (Interneta  bankas  mobilajā)  aplikācijā.
SMS īsziņās, kas satur paroli (mēs) brīdinām, ka, ja ieeju (Interneta bankas mobilajā) aplikācijā vai
Interneta bankā ir veikusi kāda trešā persona, bet ne klients, ir nekavējoties jāvēršas pie bankas pa
tās sakaru karsto līniju.
Šeit ieeja tika veikta ar no Jums iegūtajiem datiem.
Bet, ja krāpnieki ar zvana palīdzību piekļuva (Interneta bankas mobilajai) aplikācijai, viņi varēja
veikt operācijas ar rēķiniem, tajā skaitā mainīt iestatījumus informēšanai ar SMS īsziņu palīdzību,
lai pārskaitītu naudu ar (bankas) kartes datu palīdzību uz citām Interneta vietnēm. Vēlamies atzīmēt,
ka (bankas) kartes datus (Interneta bankas mobilajā) aplikācijā nerakstām, tos var redzēt tikai uz
pašas kartes."
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#(Krievijas) Krājbanka #Krāpnieki #Palīdziet 
Maija svētku beigās, kad visi jau ir atslābinājušies pēc ilgstošas atpūtas, nolēmu veco skapi izlikt
pārdošanā Avito (sludinājumu servisā). Pašlaik man ir sarežģīta dzīves situācija, jūnija sākumā es
atbrīvoju mājokli un (tādēļ) steidzami pārdodu nevajadzīgās lietas. Tūlīt pat man piezvanīja vīrietis
ar tādu pieglaimīgu balsi, stādījās priekšā kā mēbeļu tirgotājs, ieguva manu uzticību un teica, ka ir
gatavs nopirkt skapi. Palūdza (bankas) kartes numuru, lai uzreiz pārskaitītu naudu. 
Mēs kopā ar dēlu tajā pat laikā gatavojām skolas mājasdarbus, man pat domas prātā nebija, ka mani
var piekrāpt. Es viņam nosaucu kartes numuru. Pie kam es nosaucu tikai ciparus uz (bankas) kartes
priekšējās pusē, bez paroles un CVV koda. 
Viņš  apgalvoja,  ka  tūlīt  pat  (kartē)  ienāks  nauda.  Ilgi  veica  kaut  kādas  manipulācijas.  Lūdza
nepārtraukt telefona sarunu. Bet nauda tā arī neienāca. Tūlīt pat no (bankas) kartes tika noņemta
visa pieejamā naudas summa.  Tur nebija  tik  daudz,  kādi  30 tūkstoši  (rubļu).  Visa mana nauda.
Kādam tā ir neliela (naudas) summa, bet man tā ir kritiska, jo drīz pārceļos projām no Maskavas un
(man) no svara ir katrs rublis. 
Ceru, ka mans stāsts būs kādam mācība! Neesiet tik lētticīgi. 
Ļoti lūdzu @Krievijas_Krājbanku pēc iespējas ātrāk atrisināt šo nepatīkamo situāciju un pasargāt
savus klientus no tādiem ļaunprāšiem. Cik var turpināties krāpnieku patvaļa! Viņi taču iedzīvojas uz
vienkāršu cilvēku uzticības rēķina! 

Krievijas Krājbankas atbilde:

"Ar vienu (bankas) kartes numuru nepietiek, lai krāpnieki (no bankas kartes) varētu norakstīt naudu.
Lai to izdarītu, ir vajadzīgi citi tās rekvizīti un apstiprinājums ar vienu reizi lietojamu paroli. Bez
paroles nosūtīšanas (bankas) operācijas nenotiek. Zinot tikai (bankas) kartes numuru, viss, ko ar to
var izdarīt – ir pārskatīt uz tās naudu, bet nekādi no tās nevar norakstīt naudu".
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=452909835454612&id=100022067992756
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=452909835454612&id=100022067992756

