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O2 upozorňuje zákazníkov na zvýšenú intenzitu nového 
typu podvodných volaní  

V Bratislave, 13. 9. 2022 

  

  
O2 v posledných dňoch eviduje zvýšený nárast podvodných volaní v anglickom jazyku, tzv. 

spoofingu, ktorého cieľom je vylákať od obete peniaze alebo osobné, prípadne bankové 

údaje. O2 zákazníkom mobilných služieb odporúča na takéto volania nereagovať. 

 

O2 eviduje v posledných dňoch desiatky zákazníckych podnetov, ktoré sa týkajú nového typu 

podvodných volaní tzv. spoofingu. Sú to falošné volania s ukradnutou identitou skutočných čísel. 

Volania sú v anglickom jazyku a sú realizované cez internetové služby, ktoré sa však v mobile 

príjemcu zobrazia pod štandardným slovenským číslom. Tieto čísla sú vyberané náhodne 

automatom a nemajú nič spoločné s touto podvodnou aktivitou. Spätný hovor na takéto číslo 

znamená, že zákazník sa dovolá inému zákazníkovi, ktorý o danej aktivite nemá žiadnu vedomosť. 

 

Cieľom týchto volaní je, s využitím rôznych zastrašovacích techník, prinútiť obeť zaplatiť určitú sumu 

alebo získať osobné, prípadne bankové údaje. O2 preto odporúča svojim zákazníkom takýto hovor 

okamžite ukončiť a nereagovať naň. Rovnako zákazníkom odporúča, aby zvážili spätné volania na 

zmeškané neznáme čísla a vyhli sa tak nedorozumeniu s ostatnými zákazníkmi. O2 sa v týchto 

dňoch intenzívne venuje riešeniu ako takýmto volaniam predchádzať. Rovnako ako pri iných typoch 

podvodných aktivít je však najúčinnejším nástrojom práve informovanosť zákazníkov.            

 
  

 
Všetky tlačové správy nájdete na www.spolocnost.o2.sk/tlacove-centrum/tlacove-spravy. 

Informácie sú k dispozícii aj na  www.facebook.com/O2Slovakia a www.twitter.com/o2_Slovakia. 
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O spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. 

 

O2 je na Slovensku najrýchlejšie rastúcim mobilným operátorom. Od začiatku svojho pôsobenia, prináša 

revolučné riešenia, otvorenú komunikáciu a férovosť pre všetkých zákazníkov bez rozdielu. S jednoduchým 

portfóliom produktov systematicky mení pravidlá mobilnej komunikácie. Ako prvý priniesol na Slovensko 

skutočne neobmedzený program na volania a SMS, ako prvý uviedol komerčnú testovaciu prevádzku LTE 

siete, či ponúkol platby mobilom prostredníctvom NFC technológie. Operátor sa teší konštantne najvyššej 

zákazníckej spokojnosti spomedzi všetkých operátorov. Vysokú kvalitu poskytovaných služieb zohľadňuje aj 

získanie certifikátu QMS podľa normy ISO 9001.  
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