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Αύξηση ζημιών από απάτες με τραπεζικές κάρτες πληρωμών 
 

 Σύμφωνα με έρευνα από την Financial Fraud Action UK (FFA UK), 

οι ζημιές από απάτες με τραπεζικές κάρτες πληρωμών αυξήθηκαν το 
2015 κατά 18% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα £567,5 εκατομμύρια από τα 
£479 εκατομμύρια που κατεγράφησαν το προηγούμενο έτος. Το μέσο ποσό 

υπεξαίρεσης ανήλθε στις £381. Είναι αξιοσημείωτο πως οι απόπειρες 
εξαπάτησης που αποφεύχθηκαν από τις τράπεζες έφτασαν στα £843,6 

εκατομμύρια, αποτελώντας περίπου 60% του συνόλου. Κατά τη διάρκεια 
του 2015 οι δαπάνες μέσω καρτών αυξήθηκαν κατά 7%. Οι απάτες επί των 
συνολικών δαπανών ισοδυναμούν με 8,3 πέννες για κάθε £ 100 που 

δαπανώνται ή ποσοστό 0,083%.  

 Ειδικά, για τις απάτες στις ηλεκτρονικές αγορές μέσω κάρτας, το 

ποσό που υπεξαιρέθηκε ανήλθε στα £261,5 εκατομμύρια (ετήσια αύξηση 
19%), επί συνολικής δαπάνης για ηλεκτρονικές αγορές μέσω καρτών £211 
δισεκατομμυρίων (ποσοστό 0,12%). 

 Αν προστεθούν οι απώλειες από απάτες απομακρυσμένης τραπεζικής 
(remote banking) και από απάτες με επιταγές (μόλις 3% του συνόλου), το 
συνολικό ποσό ανέρχεται στα £755 εκατομμύρια, αυξημένο κατά 26% σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι αποτραπείσες απάτες ανήλθαν στο ποσό 
του £1,76 δισεκατομμυρίων, που συνεπάγεται ότι απετράπη το 70% επί της 

συνολικής αξίας. 

Οι απώλειες από απάτες απομακρυσμένης τραπεζικής (internet 
banking, mobile banking, phone banking) ανήλθαν σε £168,6 

εκατομμύρια - αύξηση 72% σε σχέση με το 2014. Εντούτοις, το ποσό αυτό 
αποτελεί μόνο το 1/5 του συνολικού ποσού που προσπάθησαν να 

καταχραστούν οι απατεώνες, καθώς το 80% ανιχνεύθηκε από τα συστήματα 
ασφαλείας των τραπεζών και ακυρώθηκαν οι συγκεκριμένες συναλλαγές. 
Επίσης, το 40% του ποσού από τις επιτυχημένες προσπάθειες υπεξαίρεσης 

ανακτήθηκε σε μεταγενέστερο διάστημα. Το μέσο ποσό υπεξαίρεσης στο 
remote banking ήταν £5.060. 

 Βασικές κινητήριες δυνάμεις της αυξανόμενης απάτης αναφέρονται η 

πλαστοπροσωπία και οι απάτες κατά τις οποίες οι εγκληματίες 
προσεγγίζουν πελάτες και ισχυρίζονται ότι είναι από μια αξιόπιστη 

οργάνωση, όπως μια τράπεζα, η αστυνομία, μια εταιρεία κοινής ωφέλειας ή 
μια κυβερνητική υπηρεσία. Οι εγκληματίες προσπαθούν να αποκτήσουν 



προσωπικά και οικονομικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για τη 
διάπραξη της απάτης, και αυτές οι απάτες συχνά περιλαμβάνουν 

τηλεφωνικές κλήσεις, μηνύματα κειμένου (sms) ή e-mail υποστηρίζοντας 
πως υπήρξε ύποπτη δραστηριότητα στο λογαριασμό του πελάτη ή ότι τα 

στοιχεία τους πρέπει να ενημερωθούν ή να επαληθευτούν. 

 Σημαντική συνεισφορά είχαν και τα δεδομένα που διέρρευσαν από 
βάσεις δεδομένων λόγω ηλεκτρονικών επιθέσεων σε εταιρείες παροχής 

τηλεπικοινωνιών και συναφών υπηρεσιών όπως η TalkTalk και η Carphone 
Warehouse. Τα κλεμμένα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 
διάπραξη απάτης άμεσα, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της 

κάρτας απευθείας για να διαπράξουν απάτες απομακρυσμένων αγορών. 
Σημαντικό ρόλο έπαιξαν ιοί και κακόβουλα προγράμματα υπολογιστών από 

τα οποία οι εγκληματίες αντλούν στοιχεία. 

 Σύμφωνα με τη διευθύντρια της FFA UK, Katy Worobec, 
«Οποιαδήποτε αύξηση στην απάτη είναι ανεπιθύμητη, αλλά οι υπηρεσίες 

αντιμετώπισης της απάτης συνεχώς εξελίσσονται ως απάντησή των 
εξελιγμένων εργαλείων εξαπάτησης. Αυτό περιλαμβάνει την επένδυση σε 

νέα εργαλεία ανίχνευσης και ελέγχου, σε συνεργασία με τις αστυνομικές 
δυνάμεις και την εκπαίδευση των πελατών τους για τους κινδύνους». 

 Η FFA UK τονίζει ότι ο κλάδος συνεχίζει να αντιμετωπίζει την αύξηση 

σε δόλια δραστηριότητα, επενδύοντας σε νέα, καινοτόμα εργαλεία και 
μεθόδους, όπως η χρήση βιομετρικών στοιχείων και η ανάλυση της 
συμπεριφοράς των πελατών. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας εξακολουθεί 

επίσης να συνεργάζεται με την κυβέρνηση και τις αστυνομικές υπηρεσίες 
στην Joint Fraud Task Force, μια ειδική ομάδα, η οποία ξεκίνησε από τον 

Υπουργό Εσωτερικών το Φεβρουάριο του 2016 για να ενώσουν τις δυνάμεις 
στη μάχη κατά της οικονομικής απάτης. 

 


