
FALOŠNÍ ODBERATELIA.
VIETE, AKO SA BRÁNIŤ?

6 RÁD AKO SA BRÁNIŤ

STRATA,
KTORÁ NIE JE KRYTÁ

Pohľadávka, ktorá vznikne z takejto dodávky, nie je poistená,

pretože v skutočnosti nedošlo k dodaniu tovaru poistenému

odberateľovi, ale neznámej osobe, na ktorú sa poistenie nevzťahuje.

AKO VYZERÁ PODVOD
S FALOŠNÝMI ODBERATEĽMI?

Jedná sa o druh podvodu, kedy podvodník zneužije identitu 

jedného z odberateľov �rmy a jeho menom objedná tovar. 

Zvyčajne sa jedná o štandardného odberateľa, prípadne 

i odberateľa nového, ale s dobrým renomé. Ak je takáto 

objednávka akceptovaná, tovar si podvodník následne nechá 

doručiť na adresu, ktorá je odlišná od dodacej adresy 

odberateľa, za ktorého sa vydáva. Potom bez zaplatenia 

zmizne... Na podvod sa zvyčajne príde vo chvíli, keď 

sa vyžaduje zaplatenie faktúry, teda väčšinou po jej splatnosti.

1. AKTÍVNE VYUŽÍVAJTE MOŽNOSTI
   SPOLUPRÁCE S ÚVEROVOU
   POISŤOVŇOU

Vyzerá objednávka podozrivo?
Požiadajte svoju úverovú poisťovňu,
aby odberateľa preverila.

2. OBJEDNÁVKY DÔKLADNE
    SKONTROLUJTE

Falošných odberateľov  je veľmi ťažké rozpoznať.
Buďte preto v strehu a venujte pozornosť detailom.
Zhoduje sa názov webovej domény v e-mailovej adrese
s webovou doménou �rmy?

3. V PRÍPADE POCHYBNOSTÍ
    PREVERTE OBJEDNÁVKU
    TELEFONICKY

Ak objednávka vyzerá podozrivo, je dobré si všetko
telefonicky overiť. Telefónne číslo na objednávke
ale môže smerovať na komplica, a preto je lepšie
vyhľadať kontakt nezávisle.

4. PREVERTE SI MIESTO
    DODANIA TOVARU

V každom prípade je lepšie si miesto dodania overiť
a pripadne konzultovať s úverovou poisťovňou.
Možno je tá zvláštna adresa skutočne sklad vášho
odberateľa, ale možno tiež nie...

5. OVERTE SI IDENTITU
    ODOSIELATEĽA

Ani objednávka, ktorú dostanete po predchádzajúcej
komunikácii, nemusí byť v poriadku.
Poznáte meno odosielateľa? Radšej si vždy preverte,
či odosielateľ skutočne pracuje v danej spoločnosti.

6. DBAJTE NA IT BEZPEČNOSŤ

Na scéne sa objavujú rôzne formy podvodu.
Napríklad podvrhnuté faktúry zo skutočne realizovaného
obchodu, tzv. payment diversion, kedy podvodník
zneužije e-mailovú adresu niektorého zo zamestnancov
dodávateľskej �rmy. Alebo sa podvodník priamo vydáva
za inú osobu, napríklad generálneho alebo �nančného
riaditeľa a inštruuje učtáreň k prevodu peňazí.
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