
NOLA 
SAIHESTU?

Zuk emandako datuekin, 
ZURE Online Bankara 
sartuko dira eta ZURE 
gakoak idatziko dituzte, 
ZURE kontuetara 
sartzeko.

Behin barruan daudela, 
edozein diru-mugimendu 
egiteko, zure Online 
Bankari lotutako telefono 
mugikorrera, hau da, ZURE 
MUGIKORRERA bidaliko 
zaizun beste gako bat 
idatzi behar dute. 

Horretarako, ZUREKIN 
HARREMANETAN JARRI 
BEHAR DUTE BERRIRO.

Hortaz, behin eta berriro 
deitzen, idazten edo 
«premiazko» mezua bidaltzen 
badizute ere, EZ EMAN INOIZ 
ZURE MUGIKORREAN 
JASOTAKO 
SINADURA-GAKOA.

Aitzitik, deitu berehala zure 
bulegora edo TELEBANKAren 
900 929 029 telefonora, eta 
lagunduko dizugu zure Online 
Bankaren segurtasuna 
berreskuratzen.

NOLA EGITEN 
DUTE?
Mezu elektroniko edo SMS 
bat bidaltzen dizute, zure 
finantza-erakundearen 
hasierako orrialdea (hain 
zuzen, erabiltzailea eta 
pasahitza sartzeko 
eskatzen duena) imitatzen 
duen beste webgune 
baterako estekarekin.

Horrela, aitzakiaren bat 
jarrita, zure sarbide-datuak 
idazteko eskatzen dizute.

ZER JAKIN 
BEHAR DUZU?
Iruzurgileak zu beldurtzen 
eta estutzen saiatuko dira, 
segurtasun-arrazoiak 
argudiatuz edo norbait zure 
kontuetara sartzen 
saiatzen ari dela 
ohartaraziz.

Ildo horretan, gogoan izan 
banku-erakunde batek 
inoiz ez dizula bidaliko bere 
webgunearen 
saio-hasierako orrialderako 
esteka zuzena duen mezu 
elektronikorik edo SMSrik.

NOLA 
SAIHESTU?
EZ SARTU INOIZ Online 
Bankara kanal horien bidez 
iritsitako esteka baten bidez.

Aztertu arretaz mezu 
elektronikoaren edo 
SMSaren esteka, eta 
begiratu ea hitz edo 
karaktere arrarorik duen.

Zalantza edo susmoren bat 
baduzu, jarri lehenbailehen 
zure bulegoarekin 
harremanetan edo deitu 
TELEBANKAren 
900 929 029 telefonora.

Entzun dituzu inoiz 
PHISHING edo 
SMISHING hitzak? 

Online iruzurraren 
modalitaterik 
ohikoenetako bi dira, 
eta arrisku larrian jar 
ditzakete zure kontuak. 

Azalduko dizugu nola 
funtzionatzen duten 
eta nola saihestu 
ditzakezun erraz-erraz:

IKASI ONLINE IRUZURRARI AURRE EGITEN

GOGORATU:
Ez sartu inoiz erakunde baten Online Bankara 
esteka baten bidez. 

Helbidea antzekoa izan daiteke, eta itxura 
berdintsua, baina iruzurra da, eta oso garestia 
izan daiteke zuretzat. 

Iruzurgileek zure identifikatzailea eta pasahitza lortu dituztenez, eskura 
dituzte jada zure Online Bankara sartzeko datuak. Hala ere, 
sinadura-gakorik gabe, ezin dute mugimendurik egin zure kontuetan.

Uste al duzu larrialdi batean LABORAL Kutxan zure 
gakoen beharra izan dezakegula zure kontuak 
blokeatzeko?

Uste al duzu arriskuren bat antzematen badugu zure 
gakoen beharra izan dezakegula zure txartela 
blokeatzeko edo eragiketa bat baliogabetzeko?

Jokabide profesionala iruditzen al zaizu zure Online 
Bankara sartzeko gakoak pertsonalak eta 
besterezinak direla esatea, eta gero horiek eskatzea?

Galdera guztiei EZ erantzungo zenien, ezta? 

Orduan… ZERGATIK eman behar dituzu zure datu 
pertsonalak zuk eskatu gabe jaso duzun esteka edo 
dei baten bidez?

BAI EZ

BAI EZ

BAI EZ

Iruzur elektronikoaren mota bat da. Haren bidez, iruzurgileak zure 
banku-identitatea hartzen du mezu elektroniko, SMS edo telefono-dei 
baten bidez, zure gakoak eskuratu eta kontuak «garbitzeko».

Iruzurrezko jakinarazpena posta 
elektroniko bidez iristen bazaizu, 
PHISHINGa da; SMS bidez iristen bazaizu, 
berriz, SMISHINGa.

ZER DA PHISHINGA/SMISHINGA ETA 
NOLA ANTZEMAN DEZAKEZU?

NOLA EGITEN 
DUTE?

ZER JAKIN 
BEHAR DUZU?

1.

Horrelako iruzur bat 
antzemateko, nahikoa da 

lasaitasunez aholku hauei 
jarraitzea.

ZURE GAKOAN DAGO GAKOA

JASO BEZAIN LASTER KONTURATZEN EZ BAZARA IRUZURRA 
DELA… EZ LARRITU, 

ZUZENTZEKO GARAIZ ZABILTZA ORAINDIK2.

Aholku horiei jarraitzen 
badiezu, HOR AMAITUKO DA DENA; 

baina ZURE GAKOAK EMATEN BADITUZU, 
iruzurgileek gainditua 

izango dute lehen oztopoa

SEGURTASUN-testa3.

LABORAL Kutxaren azalpena… PUBLIZITATEA
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