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Plan 
1.  Zrozumienie produktów finansowych

2. Kontakty z podmiotami rynku finansowego

3. Oszustwa na rynki finansowym i  podstawowe zasady bezpieczeństwa 
w korzystaniu z elektronicznych kanałów dostępu

• Fałszywe inwestycje – giełdy kryptowalutowe, inwestycje w znane
marki, w surowce, wykorzystywanie wizerunku znanych osób do
oszustw

• Miejsca reklamowania – pozycjonowanie, reklamy google, media
społecznościowe, komunikatory, portale randkowe

• Telefony / wiadomości informujące o fałszywych dużych zyskach
i pomocy w ich wypłacie



Produkt
bądź usługa
finansowa

• Rachunki bankowe
• Płatności, przelewy i czeki
• Kredyty hipoteczne
• Produkty ubezpieczeniowe
• Kredyty konsumenckie i pożyczki
• Produkty inwestycyjne

Może nią być, np. depozyt, kredyt, umowa ubezpieczenia, jednostka funduszu
inwestycyjnego, polecenie przelewu bądź produkt zintegrowany. Usługa ta może
być sprzedawana klientom zarówno przez instytucję kreująca dany produkt (np.
firma zarządzająca funduszem inwestycyjnym), jak i instytucję wyłącznie
pośredniczącą w zawieraniu transakcji (np. firma doradztwa finansowego)

usługa świadczona przez podmiot działający w sektorze usług finansowych
(pośrednika finansowego), która wiąże się z inwestowaniem bądź pozyskiwaniem
środków pieniężnych, a także z zapewnieniem odpowiedniego przepływu środków
pieniężnych pomiędzy uczestnikami rynku.



Produkty inwestycyjne

Dokument liczy najwyżej 3 strony formatu A4 i zawiera:

• ogólne informacje dotyczące sprzedawcy i jego dane kontaktowe

• opis produktu inwestycyjnego, jego cel i mechanizm funkcjonowania

• wyjaśnienie głównych czynników, od których zależy zwrot

• okres trwania produktu inwestycyjnego, jego termin zapadalności oraz warunki, na jakich 
można zakończyć inwestycję

• poziom ryzyka produktu inwestycyjnego

• wskazanie możliwej maksymalnej straty z inwestycji oraz cztery odpowiednie scenariusze 
dotyczące wyników 

• tabelę przedstawiającą łączne koszty Twojej inwestycji w czasie, w wartościach pieniężnych, 
jak i procentowych

• tabelę pokazującą koszty jednorazowe, koszty powtarzające i koszty dodatkowe, takie jak 
opłaty za wyniki – wszystkie koszty wyrażone w wartościach procentowych

• możliwości złożenia skargi oraz link do odpowiedniej strony internetowej, adres pocztowy 
i adres e-mail



Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF)

Jest państwową osobą prawną, której zadaniem 
jest zapewnienie obsługi Komisji Nadzoru 
Finansowego i Przewodniczącego KNF.

Zadania KNF określa ustawa z 21 lipca 2006 r. o 
nadzorze nad rynkiem finansowym.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) 
sprawuje nadzór nad:

• sektorem bankowym

• sektorem SKOK

• rynkiem kapitałowym

• rynkiem ubezpieczeniowym

• rynkiem emerytalnym

• rynkiem usług płatniczych

• pośrednikami kredytu 
hipotecznego i ich agentami
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Ile transakcji płatniczych zrealizowały banki komercyjne 
w 2020 r.? 13,8 mld (wzrost o 19,8% r/r)

Jaka była łączna kwota zrealizowanych przez banki 
komercyjne transakcji w 2020 r.?

22,9 bln zł (wzrost o 6,6%) 

Ile było transakcji o charakterze oszukańczym 
w 2020 r.?

322 451 (wzrost o 52,7%)

Na jaką kwotę?

264,7 mln zł (spadek o 7,7% r/r)

raport KNF - Informacja na temat sytuacji sektora bankowego w 2020 roku.
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Informacja_na_temat_sytuacji_sektora_bankowego_w_2020_roku.pdf



https://www.knf.gov.pl/podmioty/wyszukiwarka_podmiotow



https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne



Ze względu na swoją popularność jednym z najczęściej stosowanych ataków 
na użytkowników bankowości internetowej są ataki z wykorzystaniem 
mediów społecznościowych

Media społecznościowe – próby wyłudzenia środków finansowych

Najpopularniejsze wektory ataku:

• Wyłudzenia przelewów za pośrednictwem Blik

• Oszustwa i kradzieże poświadczeń do systemów

• Fałszywe ogłoszenia

Źródło: freepik.com



Media społecznościowe – wyłudzenia BLIK



Media społecznościowe – wyłudzenia BLIK



Media społecznościowe – wyłudzenia BLIK



Media społecznościowe – fałszywe reklamy



Media społecznościowe – fałszywe reklamy



Fałszywe inwestycje – fałszywe artykuły i reklamy



Fałszywe inwestycje – fałszywe artykuły i reklamy



Fałszywe inwestycje – fałszywe artykuły i reklamy



Ataki telefoniczne z wykorzystaniem pomocy zdalnej

W ostatnim czasie w sposób znaczący nasila się skala ataków na tzw. 
„pomoc zdalną”. 
Oszuści realizują kradzież środków z kont użytkowników dosłownie na 
oczach ofiary z wykorzystaniem w pełni legalnego oprogramowania.

Popularne wektory ataku:
Konsultant banku
Pracownik giełdy kryptowalutowej
Przedstawiciel UKNF
Pracownik BIK
Konsultanci firm inwestycyjnych
Pracownik Sanepidu

Źródło: freepik.com



1.  Przestępcy dzwonią do klientów podszywając się pod 
pracowników banku. W połączeniu często pojawia się 
prawdziwy numer infolinii banku.

2. Podczas rozmowy oszuści powołują się na względy 
bezpieczeństwa, takie jak włamanie na konto i zachęcają do 
podania swoich danych lub instalacji oprogramowania do 
pomocy zdalnej (AnyDesk, QuickSupport).

3. Po zainstalowaniu oprogramowania do pomocy zdalnej 
logują się razem z użytkownikiem na konto i dokonują 
realizacji przelewów lub instalacji złośliwego 
oprogramowania.



Fałszywe inwestycje – pomoc zdalna



Metoda ataków na klientów polskich banków, 
która opiera się na podstawianiu fałszywych stron 
osobom poszukującym w wyszukiwarce Google 
stron logowania do bankowości elektronicznej. 

Fałszywe strony prezentowane są w wyszukiwarce 
poprzez wykorzystanie mechanizmu wyświetlania 
reklam Google.

Źródło: cert.pl

Kradzież za pomocą reklam Google



Kradzież za pomocą reklam Google



Kradzież za pomocą reklam Google



Fałszywe inwestycje – podszywanie się pod instytucje publiczne























Co się dzieje z naszymi pieniędzmi

Źródło: freepik.com



CSIRT KNF – działania edukacyjne





DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa
www.knf.gov.pl

Zapraszamy na profile UKNF


