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Millaisia huijaustapoja on olemassa ja

miten niiltä voi suojautua
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Henkilöasiakkaat – TOP 3 Huijaukset

Sijoitushuijaukset

Suomessa kasvua
vuonna 2019 noin 300%

Dokumenttihuijaukset

“Nigerialaishuijaus”
“kaukainen sukulainen on kuollut

ja olet saamassa huomattavan
suuren perinnön” 

sähköpostit

Rakkaushuijaukset

Uhri löydetään Facebookista, 
Instagramista tai 

deittisovelluksista.
“Julkkis” ottaa yhteyttä

Jopa kuukausia kestävä luottamuksen hankkiminen ja sosiaalinen manipulointi saa
uhrit tekemään itse maksut – Älä ole heikoin lenkki digitaalisessa maksamisessa!
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Microsoft IT Tuki

Englanninkielinen

soitto IT-tuesta

Etähallinta-

ohjelman

lataaminen ja 

haltuunotto

Etähallintaohjelma + verkkopankkitunnusten luovuttaminen vie kaikki säästöt
hetkessä - Älä ole heikoin lenkki digitaalisessa maksamisessa!

Tunnusten

kysyminen

maksua varten
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Tietojen kalastelu

Kalasteluviestit ovat
arkipäivää

Viestejä esim. Postin nimissä
sähköposteihin ja puhelimiin.

Antamalla korttitiedot
kuukausiveloitukset alkavat

Jos olet antanut maksukorttisi tiedot tai käyttäjätunnuksesi ulkopuoliselle, 
soita välittömästi sulkupalveluun. Sulje vanha kortti ja tilaa uusi!



Confidential

Faktoja pankkipetoksista

• Valtaosaa rikollisista ei kiinnosta
jäävätkö he kiinni

• Petoksen toteuttamiseen tarvittavien
“välikäsien” hankkiminen on 
suhteellisen helppoa ja halpaa

• Kun rahat ovat lähteneet tilitä, ne 
“katoavat” nopeasti esim. käteisenä tai 
“hävitetään” muuten maailmalle
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Suojaudu huijauksilta



Confidential

Nordean vinkkejä suojautumiseen
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Vahva tunnistautuminen
Siirry käyttämään mobiilisovellusta tai –laitetta

Laskut suoramaksuun

Turvarajat – aseta päivittäiset nostorajat, 
maksurajat, maarajat ja maksujen esto

Pidä käyttötilillä vain tarvittavat varat
Säästöt muille tileille

Älä säilytä maksukorttia ja tunnuslukua yhdessä



Huijauksissa ja petoksissa uhri on pääosin itse
tehnyt ja vahvistanut maksun huijareille!

Tunnukset ovat henkilökohtaisia!

Älä anna tunnuksiasi tai maksukorttiasi
ulkopuolisille – edes lähipiiriin kuuluville!

Ole valppaana verkossa!
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Varautuminen tulevaisuuteen
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Toisen puolesta asiointi
- Tilinkäyttövaltuus
- Kertavaltakirja

Puolison poismeno

Edunvalvontavaltakirja

Edunvalvonta



Confidential

11

Pankkipalvelut asiakkaiden käytössä -

missä ja milloin tahansa

Puhelinpalvelu

Verkkopankki

Mobiilipankki

Tunnistautumispalvelut

Konttorit

Chat 

Digitaaliset 

palvelut

Ihminen kanssasi
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”Maailma digitalisoituu, 

me Nordeassa pyrimme 

tekemään pankkiasioiden 

hoidon mahdollisimman 

helpoksi.”

Pankkiasiat hoituu kanssamme monin tavoin

Meillä on aina ihminen 

puhelinsoiton päässä, joka 

auttaa pankkiasioinnissa.

Vastaamme asiakkaidemme 

kysymyksiin asiakaspostilla

mobiili- ja verkkopankin 

kautta.

Chatin suosio on kasvanut 

nopeasti ja asiakkaat ovat olleet 

erittäin tyytyväisiä palvelun 

nopeuteen, laatuun ja 

monipuolisuuteen.

Palvelemme asiakkaitamme yli 

60 paikkakunnalla konttoreissa

sekä ilman ajanvarausta että 

ajanvarauksella.
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Digituki on 

asiakaspalvelumme arkea 

Panostamme Digitukeen

Teemme jatkuvaa kehitystyötä 

seniorijärjestöjen kanssa

Koulutamme ja tuemme 

vertaisopastajaverkostoja 

Nordean
digipalvelut

ovat turvallisia
ja luotettavia

käyttää



Turvallista ja hyvää talven odotusta!

Jaana Pulkkinen


