Petuskeem – ära anda tõukoer
Ära anda 2-aastane, puhast tõugu koer Muki. Ta on väikest kasvu, tõu nimi King
Charles Cavalier. Pruuni värvi, heasüdamlik, armastab lapsi ja hoiab puhtust. Põhjus, miks ma olen valmis ta tasuta ära andma on, minu mees läks minust lahku
ja minu uus töö hoiab mind kinni kogu päeva ja nii pole kedagi, kes saaks ta eest
hoolitseda. Otsin kutsikale hea kodu, kes lubab, et saab ta eest hästi hoolitseda.
Tänan
Thanks for letting me write back in English. I just wanted to ask if you saw his pictures. if you did, how is he? Is he beautiful? I keep telling you to promise me you can
take very good care of her. I am been using SWISS airline to transport goods and
so i can use the same for him. he will make a good family pet.
Like i said, i am located in London England. All you will have to do is to afford for
the cost of transportation from London to Estonia which will be about 180euros.
Secondly send me the following details which i will use to transport the puppy to
you.
full names
full address
postal code
phone number
name of the nearest airport to your home.
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Selle soov.ee’s avaldatud kuulutusega käivitus petuskeem, millega otsiti
heasüdamlikku inimest, kes tahaks endale võtta imearmast väikest koera.
Inimestele, kes ühendust võtavad, saadeti koerast pilte ja võltsitud või võõra
koera tõupaberid.
Hiljem selgus, et koer antakse küll tasuta, ent tulevane omanik peaks
tasuma transpordikulud ja samuti avaldama hulga isikuandmeid. Tõenäoliselt
oleks pärast transpordikulude tasumist veel selgunud, et toll ei luba koera
enne vaktsineerimist lennukile või tekkis viimasel hetkel paberitega probleeme. Asjaajamine aga maksab veel mõnikümmend eurot. Ja siis veel ja veel...
Koerakutsikat poleks aga inimene kunagi näinud. Sest nagu tõupaberite
lähemal uurimisel selgus, pole seda koera reaalselt olemaski.

Kaasrahastatud Euroopa Liidu poolt.

Projekt on kaasrahastatud Euroopa Liidu programmi Safer Internet
(http://ec.europa.eu/saferinternet) raames.

Tasuta lõunaid ei ole
Internetis tegutseb väga palju kriminaale, kes istuvad hommikul arvuti taha
vaid ühe mõttega – petta heausksetelt inimestelt välja raha. Nipid, kuidas netikasutajaid petetakse, muutuvad üha keerulisemateks. Lihtlabaste võltspäranduse või lotovõidu teadete kõrval ei pea kurjategijad paljuks ka Internetist uusi
tuttavaid otsida ja nendega mitu kuud sõbralikult vestlemast, et siis ükshetk
ootamatu õnnetuse tõttu rahalist abi paluda.
Ohustatud pole mitte üksnes lapsed vaid ka nende vanemad ja vanavanemad. Kõige suuremaid summasid on netipetturitele Eestis loovutanud just
vanemad inimesed, kelle on vähe kogemusi Internetis suhtlemisega ning
samas on kogunenud sääste, mida raisata. Levinud netipettuste skeemidega
tutvumine aitab vältida ülisuuri telefoniarveid ja pangakonto tühjenemist.

meeles, et internetis on lihtne esineda kellegi teisena ning isegi kui alanud tutvus tundub ilus, on raha küsimine väga kahtlane.

Müügipakkumised Internetis
Kõige rohkem kaebuseid tuleb ostu-müügi tehingute kohta Internetis, kus
pettasaanud inimene küll maksis kauba eest, ent kaupa kätte ei saanud või ei
vastanud kaup kirjeldusele. Enne tehingu sooritamist tuleks kontrollida nii müüja kui vahendusteenuse pakkuja tausta. Võimalusel kasutage tuntud ja usaldusväärseid müügikeskkondi. Eesti kohta avaldab Tarbijakaitseamet (www.tka.riik.
ee) musta nimekirja ostukeskkondadest, kes ei täida seaduses esitatud nõudeid
või mille kohta on laekunud ridamisi kaebusi.

Ravimid ja tervisetooted

Loteriivõit
Loteriivõidu teatega üritavad petturid meelitada inimest tasuma „tühiseid“ kulutusi, mis tuleks teil enne lubatud võidu kättesaamist kanda. Vastates sellisele
kirjale ilmneks peagi, et suur võit on küll teie oma, ent riigilõivu, asjaajamise
kulud või raha ülekandetasud tuleb teil ette maksta. Pärast esimese pisisumma
maksmist järgneb nõue maksta järgmine ning võidusummat ei näe te kunagi.

Abipalved
Avaldades oma isikuandmeid Internetis võite saada e-kirju või telefonikõnesid,
kus palutakse teie kiiret abi lähedaste liiklusõnnetuse, haiglaravi või advokaadikulude katteks. Petturid võivad ka väita, et teie suvila, metsatüki või autoga
on probleeme ja paluvad teil neile lisainfo saamiseks või faktide täpsustamiseks tagasi helistada. Tagasi helistamisel satute aga hoiatamata ülikallile
tasulisele numbrile.

Netituttav
Interneti vahendusel sõlmitud tutvus, mis võib olla kestnud pikemat aega või
arenenud romantiliseks suhteks, võib üks hetk lõppeda sellega, et teie uus
tuttav vajab ootamatust õnnetusest ülesaamiseks rahalist abi. Teise skeemi
kohaselt soovib ta teid külastada, ent raha lennupiletite tarbeks napib. Pidage

Väga hea hinnaga või imepärast toimet lubavad ravimid pole enamasti mitte
midagi muud, kui võltskaup või aegunud tooted. Sageli ei vasta toote kirjeldus
tegelikkusele ning soovitud tulemust „ravim“ ei too. Püramiidskeemi versioonis
pakutakse teile võimalust tuntud ravimi edasimüügi pealt teenida ja väravatakse teid tööle. Müüdava kauba peate aga ette välja ostma. Ostes nii suurema
koguse ravimeid aga selgub, et seda pole Eestis lubatud kasutada või puudub
ravimil igasugune raviefekt. Lisaks on ravimite müük Eestis posti teel keelatud
ning postipakk võidakse seetõttu teel kinni pidada.

Kuidas kaitsta last netipettuste eest?
•

Tehke kõigepealt endale selgeks, millised ohud Internetis varitsevad.

•

Selgitage oma lapsele, et kõik, mida ta Internetist leiab, loeb või kuuleb ei ole
usaldusväärne ja netituttavaid ei tohi usaldada.

•

Tehke selged reeglid mobiiltelefoni kasutamiseks ja/või andke lapsele ettemaksuga kõnekaart.

•

Looge lapsega usalduslik suhe, nii et ta tuleb probleemide korral ise abi küsima.

•

Leppige kokku reeglid Interneti kasutamiseks vastavalt lapse eale, näiteks, kas
ta tohib ise Internetist uusi programme alla laadida.

•

Selgitage lapsele, et keegi ei saa võita loteriiga, ilma et oleks eelnevalt lotopiletit ostnud.

•

Investeerige viiruste- ja nuhkvara tõrjeprogrammi ning kasutage tulemüüri.

