
Tájékoztatás gyanús e-mailekkel kapcsolatban!

FONTOS információ, kérjük, olvassa el figyelmesen!

Tisztelt Ügyfelünk!

Tudomásunkra jutott, hogy ismeretlen személyek az Irodai Megoldások Kft. nevében e-mailen többségében
angol pénzt próbálnak kicsalni!

A Csalók pénzügyi megoldást javasolnak, miszerint a megjelölt összeg egy Partnerünk utalja át, egy
megjelölt bankszámla számra!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Irodai Megoldások Kft. semmilyen körülmények között

• nem folytat ilyen jellegű „akciót”,

• nem kér Partnereitől bizalmas pénzügyi adatokat,

• nem kér pénzügyi teljesítést meg nem történt jogügyletre, illetve nem kér előzetes pénzügyi
teljesítést hivatalos, írásban megküldött díjbekérő nélkül!

Az Irodai Megoldások Kft. pénzügyi teljesítést kizárólag a hivatalosan kiállított bizonylatokon szereplő
számlaszámra kér!

Javasoljuk, hogy bizalmas pénzügyi, banki vagy egyéb a cége működésével kapcsolatos információt soha
ne adjon ki telefonon, valamint ne teljesítsen utalást telefonban bediktált bankszámlára!

Az Irodai Megoldások Kft. a szükséges lépéseket az ügyben megtette.

Kérjük, hogy amennyiben megkeresést kap a fenti vagy ahhoz hasonló ajánlattal, legyen kedves mielőbb
hivatalosan írásban jelezni felénk, ezzel is támogatva a megoldást!

Szeretnénk felhívni még figyelmét az un. - adathalász - levelek által jelentett
veszélyekre és egyben tanácsokkal ellátni a védekezéshez.

Az illegális adathalászok hamis feladójú e-mailben kérik el személyes
adatait vagy terelik át olyan weboldalakra, amelyeken az ismert honlapot,

céget imitálva, Önt megtévesztve próbálják megszerezni például
felhasználónevét, jelszavát, PIN kódját, egyéb adatát.

Az Irodai Megoldások Kft. a bankokhoz, pénzintézetekhez és más, személyes
adatokat felelősen kezelő szolgáltatókhoz hasonlóan e-mail-ben soha nem kér

ilyen adatokat. 

Fontos, hogy ellenőrizze a látogatott weblapokat is! Illegális adathalászat
áldozata lehet, ha egy megtévesztő információ, e-mail alapján az eredetihez

csak hasonló nevű és kinézetű oldalon adja meg az adatait.

Jelszót, illetve PIN kódot soha ne adjon meg nem biztonságos helyen,
nyilvános dokumentumban, weboldalon, fórumban vagy e-mail-ben!

A fenti javaslatok, tanácsok az Ön érdekeit szolgálják, a leírtak figyelmenkívül hagyásából eredő esetleges
károkért a Szolgáltató felelősséget nem

vállal!

Kérjük, az ilyen típusú levekre soha ne válaszoljon és ne küldje tovább,
törölje azonnal!

Tisztelettel:

Irodai Megoldások Kft.!
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