
Инфо|"аііия
о IIаибо..іее |tаспрос.і.ііаіісIіIIі,Iх вн.;іах моIIIсIIIіIIчсств в сфе|іе иIіформаіIионно-

•I`еJIеКОММУНИКаЦИО|IньIх 1.ехнО|lol"й и осIIОвнl,1х меРах пРедОст()р()ЖIlОсТИ

9СН_ОВНЫЕ СХЕМЫ МОШЕННИЧЕСТВ_:_
«вАшА кАртА зАБлокировАнА»

Ы`ііі<овc`кая    карта          .t.іо    шіі`.і.гt}.\іі.іі.і.    .'і.ія    і`t`всрііісния    шIатсжt`}`і    іі    ,.іос'I?Jііа    к
іIiі.іп`IHі,ім   срс;іс.шам   іі!`   і.іііtі.і`.    ііі`   .ітtі``i}.к`щііi.і   ..і.ія   этоі`о   прис.vтстізия    в   С`анкі`.   | lo
ііг)t`і`'гt`.і.i`       использоваі[ия       і~`i`ііI\.{tіэі`h.іі.\       h-z`гt.і       ttітавляе.I`      множі.с.і.»о      ..і!і.3сек      ,'Ljія
\1',''IL`[Jl.[ик(}в.

К.4К ЭТО ОРГАНИЗОВАН():
|}iім     прL]ходят    с{`{``~`ііLі`іі"     с..Iі`,.L.\.I{`іці`і.t`     хiірiіктера:     «ВаіIіа    `~`i`ііI{t"і`кая     кiLр.і.а

•"`-`.mh.MР"И1-[[i`.        ИНфо       IЮ       .l.еJ[еф{Н|У'...»       «О[[СРаЦИИ        [1О       К.1Г)ТС       № ........

іірнttс.і.:`ііовлены.  Подроб[іо€  по  ііомер}.  .і..`o.іі`фоIіа .... ».  В  с{>{tбI.uепнж  і[рі`,.Lлагi`і`.].і`я
`-`і`і.іі..іiі.і.ііо  поэвонить  на  оіігіі`,іе..Iі`ііііі,іi,i  ііо\іі`р '..і..ія  ііо..і}Jчения  по,ігtобііttii  [шфttрмациі.і.

нл сАмом дЕлЕ і.Iроисходит с.i-IЕдующЕЕ:
Моіііc`нники  осущес.1.в..1яю.1.  СМС.  -  рiіс`і`ы..ік}'  на  различные  шt\іі`гіа  ті`..іефо[іов  и

•ZI`...l.\. |   .!llol.|l{а.   Когда  Вы  .3во|lи.l.с  по  .\'l{ilэаш|Ом}'.  .|.СjlефОну,  Вам  о'I`вС`li`.Т  мОШеН|IИК`

і`.о.і.ОрыГі  іIрсііс.гавляется  со.і.р}.';`і-mк{`м  і`.:і};жбI,1  `~tе'3оIіасности  банка  ііі  ію,'і  ра.Ijlичі.II,"и
і ігtі`, і.і``і.i"н  (г]азблоt(ироf}h.i`  h-ар.і.іh  оі..\іі`іI{і  іі{`,.Lt`.3гtіі.і.ельнь[х  опер.ігLий  пtt  В!`]ііей  кi`гt'[`с.
і`.Оі оіtі,іх  Вы  ііе  соверіші.Iі.і.  во.!вр!`.і`  ,.іі`IіежIH,і\  с`рі`jіств,  похищсн+іь1.`  с  Ышісй  I`.iір"
.\іоіііl`Iіііііі`-а}пі.  сбой  обс..і}..^.і"1|'ііія   кё`г).і.ы   п   Iіііочl`l`)  пытается  выясHіі.H,  }.   вас  номl`р
h.iііі і ы  н  II€`роjlи  іLостугіа.  [і{tі`.і.\.Iіiііt`IіLPі.\  іt  (`МС'  {tlі{tізсLііениях.

клк .посiуIiАть в тАкt)й си-гулі|ии:
I lрі`,.L.Vпреждаем:     Iіііt{t`\f}.     н     іііі     нрн     h.iіI{і.і,`     обстоятельсі.вi\.`     іIі`    .`ttобі[`ай'і..`

г}і`h.і}і.і.ііі.і.і.і   Ваіііей   картt`і.   1  |И1  [-кt`,'L.   tt,'ііі{`р{`'3{"і,іі`   ііарогти   достуііа.   кt`'і.t`г}[,[і`   Iтрихо,'Lя.і.
m    іі`..іі`t|tt"    п    позволя[tt.і.   іі{tГі.I.і.і    іt   .\іt``~`іі..іг,IіI,іii    `ii`іік.   а   і`акжс   іtиt|]ріh   .\'h.iі.!iіііныі`   нZі
о`-іоііш Iіі`ii  стороне  ВаіIIі`i.і  і`.iір.ш  ((.VС3.  С.VV:  k.t`..`і.і)!  Ні.1  од1Iа  орі.!ііIі.і.!iіI.іия.  вк.-ііоіі{ія
`'`iHlhі..   ііі`   ішрimе  .гребова.і.і,   ВшН   | |И11-і`.о.,.і!   О.Uіоеі.н`есі,   к   ПИП-кtш.`.   h'i`к   к   і{jіюіI}'  o.і.
і`і`iit|іiі  і`  Вашими  средсmi`.`ш!   I |і`.ііш  .`гtiшіі.і.і,  I 1И11-код  рядом  с  кар.і.оii  и  .і.см  бt`..іі`і` \~
эiіIіііі`і,Iвiі.іъ  ПИН-код  ііа  Hі`ё     .  н  э.і`o.\.і   c`..і.\'щіі.   Вhі  ,'іаже   нс  ус1ісс.I.е  оfісэt`шіситі,  сіі{ti.i
і`ііС`.і.   зiі`i..юкировав   карт}.   пос`.іі`   крi`жи   1.ш   .\..і.і`рH!   Единственно   IIрiши..іі,Iіі,ій   1.IОмср
`iiпіі`.а   \.і`.i`заIі   ііа   оборо.і.Iіі.і`i   с.т.оронс   Вiшіі`ii   і`.iір.і.ьI.   дjlя   того   і1тобі,і   убсііи.і`ься.   шо
ВiП|lН\|.   ,'|lllЫ`!lМ    НИЧе1`О   I|і`   .\.I.РО.Л{€1і..| .,,. |Оі`.|.i`.|.0`Н|О    ПОЗВОНИТЬ    В    К.ll|L`|l.|`СКУ|О   СJl.У}I{б.V
і і``,.t..іі`р.л\.кі,і  баі.іка  иjти  обрiі.і.іі.і`і,і`я  .`іI.іітіit`  н  `~`i`і.іh..

Вііі4ііdііііс.t  Ни  при   к!`ки.`  o{-`с.і.оя.і.е..Iі,с.і.в:іх   ііі`  сообщайте  с1юи   шігі{tjш   никt")t'.
ііh...Iіо`іiія   сотрудников   Баіікш    ііі`   гіі`рі..!в€ііпIііiіii.і.і`   ііа   номер   .мобtи..п,іIОго   .і.еjlсфоші.
\.і`.i"пппш`j      в     поступивLIIі`.`і     СМС-і`ообщі`іішI      о.і.     Банка.      11е     ііред{tс.I`авjlяij"
iпн|м`рмiщиIо   о   реквизи.і.i`х    к€`гі.іъI   (ііо`іі.гіс`    h.iір.гI,і.   срокс   ее   дсйс`.I.Itі.ія.   ПИН-ко;`е.
1`.(`іі'| |10..ііі|іой  lі|HфОРМаЦlШ  ПО  I`.ilР.l.і`).  |l..Ш  Об  О,.lHОР.1ЗОВl.IХ  ПаРОі1Я.`.  В  .1..l1.  l|(tСГ)едС"("
ШШ|"..іШИЯ   о.I.ВСТНЬіх   СМ(.-еОО`-)Щеііііii.   i`    I:іі{.;1{і`   СОТРУ,lНИКУ   бclНКiі.   Пі`   I1РОВО/|И.1.і`
`іl`|іl`.t  `-ti`l|l{{tма.l. і1икакие  оіIl`рi`uіш  ііо  шіl`.і.р.\ъ.іпія.\I.  ію.іуче|шым  ііо .I.l`.'іl`(і)Оіі}..

Стіі|іItі.]ис'ты   банкtм;-нItкtlма    IIc   -.]ап|]tlнIіюtlлот   }`    к.пиеIIтов    лIIіt|>о|»Iаііи:ю   і)
I1ll|1ll..IяХ  l.l.l  СМС,  От ИIIТ>|ШJТ-l-llнIКа  1I  шl|1IltНIый  Кtlд  КаЛ]ТЫ,  П1tlк  Кtlк  1I.\I  .ТИ  СВедеJIIll;I
I(  ,,ll,к  ,,.,, :ес:lпI.Iы.

fЩ()ВЫй ВИд МОШF,ННИЧЕСТВА2±
• ).1 О  МОШеШ.lИЧеСТВtt  ОL`llttВШП`  I|i`  llОЭ.\1{t7h.l|Оі`.Ш  IЮдМСНЯ.ГЬ jlЮбОй  l|ОМСГt '|.СЛефоШ1

ппН   .!воііі`.і`   с   iр-телефош.щ    В"    .\іоI.\"і.   по.!воіііH.ь   с   іюмеDа   ваші`і.о   Гt..H.і:ікоі.о   і.і
t```o`-шііі'і.і,.    что    он    попiі;і    в    бе,:і\.    (иjіі.і.    і.IiііIііі.і.`.Iі`р.    задержан    ію..іі.щіісГ1)    и    начzі"
і.рі`ГtОв€`.і.і, дсньги.  для  рсіі1еі"я  I3оіIрос`{`.  М{`і`}"і.  іі{`звонить  с тетюфоші  вшіIе"  банк€і  и



1

іmі`..іt`і.iівивIіIись  сотрvдIIико.\і  і`..т\.ж`'"  бс.!ошіі`ііоі`.і.и  выманить  і`аіIіHж  Вiішсй  кар"
ііiіі`і.h.i`эав.   напоимер.   о   іtэ..іо\Iі`   в.іші`ii    L.i`тt.гі,і    п    попытках   нссанкііиt`нитэован+IОі.о
L.Ш`::',':;#:леFgт:Ь:Хаf::''+[,:`.,I,'.'с:.аjTо°цltе};Yн`и#:`,\LЗ:',е\'.',':,t%::т:СвЕт:Y#,НоYЬ{i,Ий'?,:',:Ь:`;:tИF:j.,и,,ы

іпщпте     Нри     входящем     '!вонке     ііомі`тt     в€іпіеі.о    баніtа.     спіа.`ово}t     ком1іании.
і`Оі`\,'іiііtс.I`венной  организациі.і.  дтt\Jі.а  і.ші  ро,.іс.і.всшіика.  это  НЕ  ОЗ11Л11Лl':Т.  ч"  вi"
"""`kЖкйСпiБЖF#уЪЕАТта:.i"#r'к`8й:сМ#Рiу}КцЪd;§..ЖОРОЖНЬН

11срвое    и    самое    і`,.1авпоі`    прi`Iш.шt    ~    іірервать   разговор    1і    .`iімос.і`оя'I`с..іі,ііо
l|l`|1l`эB{`[IИТl,    1.lа    абОнеl|.|.l`кl1ii    гЮ.ме`р    `'`..lI|.3коl.o    `Il`.llовека.    ЕСjlИ    .1`е;1СфО11    {tТКJlЮЧё|l.
поіщіі`i`i.iтссI,  связаться   і`  і`і.о  ко..і..іі`I.iі`,пI.  ,.ір},'.3і,tlші   и  родствснIіикi`мі.і  ,'`..1я  }J.і`очIIеіііія
іпіt|іОіі\іаuиіі.  В  случаи  і`і...ііі  .пмшшш  і`о  і`.і.шпош`рного  номера  .і.і`..іеt|іош`  ба[1ка.  ."
і оі ``  `і.1.обы  }'бе,'іиться.  `і.і.о  ВiшііI\і  ..іі`ііі,і.i``і   іін`іі`і.О  іIс  угрожас.і.  ;іоі`.і.іі.і.оііііо  11озво""
l`  h...lHі`|l.l.СК}'Ю  СJlУЖбУ  ПО..l,.[і`Г).tКh.lI  бi`Hh.i`  l|.HI  Об|1i`.I.Il.l.|.СЯ  .1ИЧПО  В  баПh..

qудА__jтЕнньійдостш
•).ц`    і`.оI`да    жертвiі    іt    .і.і`..іеtltОііIіо`і    гtі"`.H\іі`.    под    іэvковоjіс.і.вом    .\іошснников

\шmі»ш   іmи,іожениі`   п   іmі.іос.іiшіі.ъ`   .!..Io\.\Iі,шIленникам   \'ші..іі`ніIі,Iі.i   доет\'п   к
.`іО`-щшш»w  yстDойстіз\'.  п .і.L`м  і.амі,ім  ;іiш.і.  воэмо`жііость  бесIірс1ія.1.с.I.всішо '.!авjіаj.іі"
пі`іэі`Ош`льной   информацисі`і'I   і.і   в   Hос..іс,.`ующі`м   ііохитить   дсіIш   і`о   сііі`'1`ов   [іері`э
\іо`-tіі..іі,ныйбанк.

КАК ЭТО ОРГАНИ3ОВАНО:
l lрсстvпник    поедс`.і`аіі.'іяе.і.ся    ео.і.гі\.,.шик{"    `'tанка    и    сообіщ`е.1.    о    ііI.іявлс`нііи

вііі`..іоііосного     поограNмшшt     Обі`і`ііі`ііі`ііия     іIiі     мобилі,ііом     ус.гтtойс.і.вс     кjlиеIі.і.iі.
С```О{-НШ`і`1..  ll'1.О  j'lJIЯ  еГО  \'l`.l.mШі.ШI;|   ll\..^.l1О  НПі`..|{)С.l.i`ВИТЬ  дОСТYll  К  Y.`.I.РОйС.l.|lY.  ЖСР"
ііі`o`-`.`t`,.іі.Iмо    скачать    Iіiі    .`іо`-ш..Iі,ш,Iii    .і.і`..іі`tlіtш    іIтtttграммv    vлаjіешюш    ,.іостyпа
| і`iіmviі```tсг.   AnydeSk    п.іш   ..ітt\.г\.іо.    пttі.ш    \і`I.iіііtівки   лжесотр\і,.іііі.ік   `'tiііIка    11росіі.і.
h...l|lі`l|.I.!`   }1а'3Ва.ГЬ   КОд`   О.l.О`')Пi`.ЖilЮЩlШі`Я   В   lIРl.l..|0}I{l`[|ИИ.   МОШС1.ШИК   ВВО,'|l'l.1.  .).ГОТ  КОt'l   В

іIпОmi`мм`'     і.іа     своем     `'і`.і.р{`йс.і`вc`.     l|oc`..іі`     .і.оі'о     как     жертва     гIрі`,.і{tі..і.авляеі.     вее
Пi`Эl1і`|l|c`l|ИЯ.    ЗJlОYМЫШ.!IеllШК    1|ОЛ\.Ш'1.    Il0.1Ші|i'i    jЮСТYП    К    ПСt)С(tНа.lHіШі"    да[1[IЬ1М
\іО`-`іі.іі,ііот`о  \'.`тройства   п  .шм   чі.іс..іі`   іI   к  ..іі.іііііо`1\.   кабинс.і`.'   моби..іі,ііоі.О  Гіiшка.  и  о.і.
шпш   .th.і`ртві,і   ос\tществ..іяі`.I    Оііі`niшіііі    ііо   `iшіh.Овс`ким   сче.гам.   в   .і.ом    ііі.іі...іс`   имес`.і.
іtо.!.\іо.^.і іос.і`і, {tформjіені.Iя  оі і..іiіi..ііI  .зi`явh.і.і  Н  н  ііоі...іі`..і`.юшем  п{tjіуіісішя  ктtі`;іи.і.а.

1l0.)ТОМУ    НУЖНО    .}iШО`Il|l1.||>.     "     НilС.|.0}|ЩПС    СОТРУдНИКИ    ба1IК1`     Ш.1КО1'/|а     Ill'
ll(''Iг)t)L`я1`:

• С`ообщить им  код  ііо,.і.і.I3срждеIіия  t`іісраIіI.іI.I.
• Уі`тановить програм`і1,і  ііi`  \іобіI..іі,ііі,m ті`.'Iі`фон. тем более с ф}'нкціIі`ii

\..`:і..іі`шіого,іос.гупа:
• 1 Iі`рс`Ьсс"  или  чері`з Гti`[іh.ош`.і. вііі`с.і іі  ва1іш  ,.існьги  на счста .і`г)c`.іъііх ..іі.щ.

ЦОдСТВЕННИКВБ_ЕдЕ22
КАК ЭТО ОРГАНИ3ОВАНО:
В"  ЗвОl1яТ  С   НезlIill`.o,\|t`l.О  н{),`ll`рil.   МО1пешшк  представjlяется   роt`.|с.l`венНиКОм

іі..і1і   .!|Iilко.\|іlIм   и    взво.'шtшiші|l"    l.0..l0l`0.\|   l`0lt`'tщаст.   что   зcі,'|ержаH   с(t.і`рудниі{ами
||(`.l||lllHl  .}!`  l`()ВеРШеНИС  .l.01.011..l1.|   1.I1lО1.О  П|1і.L`.|.}.l|..lі`Ш|Я.•)і``   .\іожі`т   быть   і'l.l.l L   .`рi`[Iі`IHіі`   Оіэ}yкш    іі..ш   нарко"к{tіі.   ш`ііc`.`і`ііIіі`   .I.яжки.`

`гі`.. іі`і` і і і,іх  повреждений  н ,..`{і.л`.і` }.`'tиi.i.`.і.во.

/|iіjіее   в   разговор   вс.1.}'ш`і`.т.   яh.о`'ш   со.1.р.\...іішк   пот1и1іии.   ОН   }..ві`реHш"   .і'Он{tм
і`ооГшіilc`.г.   tlто   уtі{е   не   рzн   1іо`іоі.а..і   jііtt,.іям   .і.iік"   образом.   дjlя   решL`ііия   вопрос`iі
ііі`ОГ`.`о..іи:\і1а  опредетIеншія  і`.\.`і`і€`  ;іеIіі.і..   ко.гор}.к`  следует  пере`Iисjіі.і.п,  На  с`іет  j"бо
ііріііtL`э і.іі  в оі`оворенное  .`іі`і`.і.о  н  I іc`рі`,`іiі.і.і,  каі`.t`.\і} .-.. Iіібо человску.•iij Гiй-бй дЕлЕ III.t]исХоі|ит cf lЕ,!'|уIощЕЕ:      .
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В  ор1.{інизации  об`іiіші  ііо .і.і`..іі`t|tоіI}.  і`  .і.рі`Г`овi`нием  выкуііа  }'"і`.I.в}.ю.і.  нескоjіьі{о
іірі`і`.і..\.пников.      Набирая      .і.і`..іі.фоіHіі,Iе      ііо`іерi`      наугад.      моші`ііііик      іIроизн{tси.і.
э€U.o.і.t`в.існную  фразу.  iі  ,іаL.іі`і`  ,]ейL`.і.в}'і`.і.  і іо  оГtс.і.оятеjіьствам.  МоIIіі`Iшики  стар€`іt`тся
зiш.\тi`ть  жертву.  не  дать  і`й  оIюмііи.і`ьс`я.   іIоэ.і.{`му  ведут  непрері,HшьIі`.'і  .і.і`jтефонш,Iх
г)€`.!I.{mор вплоть до полуііения денеі`.

кАк поступАfь в тАкой ситуАции:
1 |срвое и самое гл€`вное нрcіви..Iо ~ іIрср13€`ті, разговор и  пере.3ііоііи.1.і, .і`ому. о  ком

іі..іё.і  рс`ш  Eсjти телефоп  о'і`к..ію.іён.  ііост€`рi"ті`і.і, L`вязаться  с  его  кt`.'і.'іі`і.i`м[і.  дру.3ііямч
п  ііО..іі..і.ві`нниками  для  }..і.очііі`ння  ііііфt`ршшиіі.  С..іедует  понима"  і`с..ш  ііе.3н€`комыи
ііс`..нuwк 'звонит Вам и т|]сб}.і`.і. взяі.1`.}. -это  мttlHі`ііііик.  Есjlи  вы разI.{`вIіривiііте,  якобI,і.

с   іірі`,.іі`.I.ави.і.еjтем   право{`хрi`іm'і`с..іі,ііI,Iх   огіі.анов.   спросите.   из   к€ікоі-о   оН   отдеjіеIIи;I
ііо..IпціI[і.  ГIос71е  звонка  с`;Iе,.і}.і`.1.  ш`Г`р€`.гі,  «()З».  .\..шать  номер  дежурііой  ііа.`.і.и  даш]оі`{t
О.і..`і`..1і`ііия     и     поинтері`і`Овi`.Iъся.     ..іеіYіс.і.ііи'і.с,.іі,ііо    jіи     родственник     или     .3накомі,ій
..іоі`і.шt.іі`п   і.\'да.   Обраш`і``і   вi`іііі`   ііHіі\іi`ііііі`   іі:`   .і.о.   tlто   требовашіі`   вэ;1.і.кі,і   явjіясч.і`я
"рl`l`,),-"".ем.

ЩУПJТЯ-ПРОдАЖАТОВАРОВВИ_ШЕЩЩЕ2±
()чі`ш,    большое    рiіспр{`страіIсііие    і!    ііос..Iс,.`нее    время    приоГіре..і    'і.акой    ви,.і

.\іі`піі`іши`іі`ства  как  обшш   ііоI<.\'ш`.1.і`ш   і,і..іі,і   ііро,.і€ііща.  при  соверіііі.ш.іи  і.,'іс..1ок  іісре.з

ііi`.!..іHчііьіс  интернет  -  с!`іГ1.1.і,і.  При  совегіші.іш  ,.`.іііного  вида  мошсIшичсс'гва  мог}..і`
С`і,і.і.і,    іIі.по.тіьзованы    ра.3,"tшіш    социаjіі,ііі,іе    сі`.I.и`    группы    и    иіі.і.і`рііі`.I.-мага.зиI.IIh
оі`ііоішой     цетіыо     прес.1.}..шіі.1ка     яв..іяс`ті`я     гіо..і.`.`IL`ние     информаііііи     о     і`.€ірте.     ,'іjія
•3:`в. іi`,;іі`і.Iия  Вашими дені,1.ами .

кАк это оргАнизовАно..
Ві,I   размещаете   объявjіснис   ш    кtіі{{"-..шбо   сайте   о   про,`іi``^.і`   тоііара.    Вам

поl`.I.\.IIает ЗвоноК от яКОftl,l  IюкуI|{1.|`l`.llя.  ко'|.орl." l.Ообщае1. о готовlюl..I`и  ку11ить '1.овар`;
I ||Ш .Н О\l  НОд  Ра.3ЛИЧНШШ  H|1і`,1.1О|.il.\ll|.  ШШРl].\lеГl.  ..l.IЯ  .За`1ИС..|С"  .Jil,.li`.l.Кil  lіl.'lИ  П(`JIHОИ
і`.іоіі.\IOL`.ш   .і`овара.   вь1яі`ііяі`і    }    Вiю   ііо.\1і`р   кщшw   и   СVС-ко,'`,   рi`сгю..Iожі`нш,Iй    ш
о`-``0|10.1.НОй   С`.I.ОРОНе   баШ-ОВl`КОii    КilР.lЪl.   l`Гt0h.   l`l`О   дейСТВИЯ.   JlИбО   1lР{)СИ'|    СООбЩИ"
Ш`РШН   Н    КОдЫ   дОСТУm.   |1О.|.\.`1С`Ш11Ш   В   СМС         СООбЩСНИИ.   ЧТО   ..[ilС.l.   1lРі.СТУI1IlИК.\'.
|}(`.!.\l(`.Л\.НОС.I.Ь  ПОЛУЧИТЬ t'l(t.Ч'.\.l |  h-В€`|I[I"  l`'|і`'l.iLМ.

.!lгt}.і`оі1    пример:    Ві,1    іtі`.I..\.ш`і`те    і`    ііро,.іш!цом    в    перегіиск}'    іі..іііі    .іво""    ііt)

і`і`.іі`t|іон}..  >Itслая  купиті,   і.ш.і.і`рі`L`}.і`\пШi  .і.{шiір.   l Iрі`ступник  в  ходс  Гtі`сс`лі,і  сообщае.I..
`і.і.О    ,ш    {`.і.п|эавки    товiіра    Вi``і    ііі`об.`о,'іи`іо    оііjіатить    сго    поі1ііую    (щ`с"чную)
t`іоіі\іос.і.і,.      Посj.Iе      пегіі`іIпі`.іі.ііпя      ,іі`ні`-^-іIhі.`      срсjіс.гв      на     абоііі.іі.і.сh.иі`      н{tмсрё`.
`-tiшh.Овсі`.і.іc`  кар.I`ы.  тIибtt  .эj.Iс`ктгtоіішш  еtlі`.I.iі.   [ігtі`і`.і.упники   скрываю.і.t`я.   ііс  выпоііняя
L`Rt`u  ttГ`яза.I`сльства.-k,i-k hоступить в тАкой ситу.^1|иц,_..

()іітіаііивайте  товар  .голі,і`-О  пос`і.Iі.  .і.о1`О  ка1`.  Вы  его  поjlучили  нi`  Iі{tчті`  или  і1сре..3
h-.\'ііі,і.рі`h-}Jіо   службу.   НIIког,tuі   іIе   .`ooбIшп`..і.іі`   гіі.і{ізизиты   карты.   Г1И11-ко,.і   і.і   Iіароjш
..1ОС 1 \ 1Ш  l.lЗ  СМС -СООбШСlll.|ii.

|}ш   jіоjіжны   зна'і`ь.   ч.!.о   ііок}Jші.і.і`..іі,.   і{o.іорі,ій   го'1.ов   оплати"   .і`овар.   да>к.`   нt`
\ іtп,.wі!   і`і.о.   явjіяется   моіIIсііііііі<o`і.    l |і`   і.оі...Iiіішіі`i.і`есь   оплачив{іть   .і.оварі,і    і.і   усjlу"•щіі`\п-tі`'шши`Iногорасш`тiцшh.счс`реэш.o`'шм|ііщиальныеинтерііі`'I.-сай",і.

ФЩОМ СТРАНИЦЬ_I В СОЦИАЛЬНОй_±ЕШ2±
1..пю  о,'іі.ііі   распрос.і.раmші.It.i   Bп..і   `It`іііі`ііііп`іества.   ііа   которі.іi.i   ііош`,'іiіет`ся.   как

ііі)i`іш..і`і..\I{t..I{t,.іоі`покоJіі.іііIі..
к..ік это оргАнизовАно:
l |ііі`і`.і..vп"    путем    в.!..Iо`Iiі    ііо..і.\.ш`і`.і    .."ч    к    с.і.раницс    Вiіііііі.`   эпакіtмі,і.`.

іщм ііі`Iіііикtm иjіи друзі`ii  в і`оциа.1і,ііо}`і  се"  (ВКонтактс.  Оді]оюIi`ссііикм  Н т.,'і.).  0.і
і,імі`Hп   .;іру1.а   родственішка   і.і;Iі.I   .3+іiікtшю   Ва.\і   приходит  ?ообщеIIие   с   ііросьб{`й



J

•ипm"  ,ііеньги  в долг.  jlш'tо  ііо,.і  рcіэ..іи`ішшш  іірі`,'UIогами  выясняіо.1.  рсі{ви'зи.I`ы  Вашсй

h-i`р.іъI.    пароли    и    ко,'іі,і    іі'!    СМС-і`оо`-`щеіі1іі1.    После    того    как    Вы    сообщи..іи
"Г"'А..';[#8сР;КуВ#;И;Б'ЁВЖй„Коайl2l`;+I`;`.Z0dй%:.ИПОЛУчаетдоступкl)аіпимсчетам.

(`.іі`д}.с.1.  связаться  со  .!ііi`комі,"п  іі.'ш  ро,.іc`.і.вснниками  по  .I.і...ісфоіі}J  и  вьіясііи.іъ
..`і`i.iі`.і.іштеjіьно  ли   им   [і.v`жш`   1іомо1ці,.11и   в   і{оем   случае   не  сооf`іщ`й'I`е   реквизи"і
I}inі[і`it банковской карті,і.

ЩдQНОСНАЯ ПРОГРАММА (ВЩРУС1±±
|!  ,'іанном  случае  і1рес.I.}.іішікп  і.ісію;ііп.vі{`.і.  вредоносную  проі.р!імму.  как  способ

эiш..і{і..іі`Iіия   Вашими   дсііі,I.i`\Iі,і.   дiііішія   Iір{`грiі`іма   устанавливастся   ііiі  .і.еj.іефон   [іри
110..l\.Чі`ШИ  С`МС  ИЛИ  ММС  СООбЩі`lШii  і`  Р1`Э..11.1IIl1Ы.\1И  ССЫЛКаМИ.  {` .Гi`К.^'і`  |lРИ  ВХО/1е  Ш

rШ..ШПШіС  С{`йТЫ  В  ИНТСРіIі..Т.і`.  ОСОГ`О  і`..іі.,.і.\'і`.і.  oftГ)cl'I.ИТЬ  ВНИМаНИС  11{1.1.О.  l1.ГО  lIОдОб|||tlС
і`Оо`'tщі`Iіия  моIут прих{t,.ііm, от .шако`іьI`.  р{t,.`і`твенников. Itоторые .!аіііісаііі,1  в Ваші`й
і.і`.!іі`фоііной  книге.  а также  в  сообщсііия`  мо`жі`.і  быть  указано  Вашс  і.1мя  ііjlи  ііруі.ііе
іI.`рL`{`Iіiільньісданные.

К.:1К ЭТО ОРГАНИ3ОВ..1Н():
Ші   .1.е.іі`фон   абонсіі.і.i`   іірі.I.`о;uп    і`оо`-`щі`іші`   с..іедующсго   віі,.і{і:   «Вам   ііришjіо

ММs-і`ообщі`ііие.     дтIя     іIо..і}.іісніія     IIрt`i.i,:ііі.гс`     ііо     сс1,ілкс...».     И..Iі.I     ,'`г)}.'і`{m     1іри.мс`р
«Л.ll`h.l`Сй.  ПРИВеТ!  ВЫЛО}К|1.1{`  llШ11И  фо.1.ОlТ)€1фИП  .!,.|ССЬ .....  ПОСМО'ГРН».  |  1РI.l  1-1СРСХО/|С`  l1О

\ і`.i`эiшHому  адресу  на ті`jіі`фоrі  і`качивае.і.c`я  вHр}.с.  Либо  заражение  мt"{і`т  ііроизой.і.и
прн  іюс..щении различных саii'і.ttв в нн'].срііі`.і`с.

клк посТупАті. в тлкой ситу1Iии:
(`..іі`д}'ет   установи.Iъ   гIа   .і.і`..іефопі.   i`Iі.і.Iівіір.\.егюе   программн{іе   оtiі`і`гісіIсниі`.   іIL`

і`jіі`,`і}.і`.і.  открывать  сообщеIшя  і`  в,..іожt`ніія.ми.  пі`резванивать  на  Iіt"ср.  },к€`.iанш,Iй  в
п{`..і\.tіі`Hі[ом сообщении.

«ош иБочнь1й пЕрЕво
КлК ЭТО ОРГАНИ3ОВАНО:
Вil.\|  ПРИХОдИТ  sМS-і`t`ОГ`ЩіШl|і`  О  ПОL`.| .\ 1|.lі`|ШП  С`РСдСТВ  1lа  Сtlе.I..  СР1`.|}'  I1ОСЛС  Э'1.ОI`О

іIОі`і\.ііi`е.і    зв{tнок   от   моіIIі`ііііііh.оn.   k.o.горіш   іI.і.іiіI.i`іо.I.   легешіу.   .і.1.о   оНи   по   оіIіибI`-е
ііі`рі`ві`..ш  ,i.`і`нііги  и  прося.і`  і{.`  Bі`ріі}'.іъ.

I-I...1 САМОМ дЕЛЕ ПРОйСХ()JlИТ СЛЕ;lУЮЩ_ЕЕ:
Мошенники  г1ыта1о'і.і`я  .I`!іі{і,1м  обр{ізом  .3авjіiі,.ість  Вашими  дсііьгами.1.`,с.і`ес'і`веі іііо

ііш.iш.Оі`i ошибки не было. деііс`1. Вi`.\і  ні` пріIс`і,і..іiі..ш.
кАк поступАть в т!\кой ситу^1|ии:
С.Оветvсм-Вам   не   ію..L.іiшi`.і.і,ся    па   оГt.`іаіі.   l.:і`..Iи   Вас   просяі`   і1срі`всс.і.іі.   яі{обі,I.

{шін`-tt`ііііо переведённую і`}..\і,\і.\..  іIаIіо\ініI.і.і`.  ." ,.і..ія 'этого используі`"  `іек.

g€ЩС-П РОСЬБА О ПОМО1±Ш2±
(`.МС-СООбщеНИя    11О.3вО..1ЯIО1.    }.ГlРОс`.l.1.1.1.1,    l`.`l`Му    обмана    по   тl`.1l`{|)Оl|}'.    ТаК{"}'

вiігtшш.і..\.   ,\1ошенничесті!а   особеііно  .I.р}',."   тіро.і.ивостоять   пожи.'п,і.`I   иj"   сjіиіIікt`м
іt`Iп,і\і        в.ш`іісльцам        'і'і`..іі`t|і{шов.        доші..пш.і.і`..іьную        опасIIостI.        іIрсj`с.гавjlяі{t.і`

.\ і ііі{`с.і іmіі[Pісся  схемы  пі`рі`в{`,..іiі  ,.Lі`ііі`і`  і іi`  сtlё.і .клк это оргАнизовАно:
ЛГ`оііеmг  получает  іі€`  .\Io`iі.I..іі,ш,іі`.i  .і.і`..іі`ф{ш  с`ообщенис:  «У  мс`ня  іIгtОб.ііі`.`іі,I.  ки1ііі

9UU   р.\.`-`..1ей   на   этот   но.\іі`р.   Мш   IіL`   эвоіііі.   ііі`рі`.3воніо   сам».   Ні.рі.,.іі<о   ,'`обавjіястся
о`-`гtiші`"с «м€іма».  «др}'і.»  і.1.1 ..,. `.-k.-.;-k-поступАtjьвтлкойситу,..іI|ии..

(..Iс,`Lуі`.г  '3апомнить.  tі ю  Iіiі  (.М(`  і`  ііс.iіі:`і`.{t.`п,іх  [іомсров  реаі.ирtm:`'і`і,  іі.`j[і,'3я.  '"
\1{`1.\  і  `-`I,і.і.і,  мошенники.



«сАйт- войник»
кАк это оргАнизовАно..
| Iрсс']упник  создае.г  (иі`іі{tjlL,зуі`.і`)   і`iій'і`.   iL,;Lрсс   которого  и   в[[сIIпісс  ttформj]еііііс

і`.I.рilгіиt(і,і  илснтичны  офи]Lн€Uіі,ііt`м}і.  і`ай.[}..  наіIргfмер,  сайту  банка.  /Liілсс  ііроисходwі.
|іitl`l`|,l..lка  с(tобщений  потl`l1[LI1nL.[hны\l  жl`г|.гва\|.   [.:l`.ііи  вы  осущестIэи'і.l`  l}х(t;L  на  «сай'і`-
.uіt)i'і]іIіh.».  .го  он  предTтt"\.іі.[.  |За.\і.  вві`і`"  с»он  ,.Liііі[іі,Iе  для  входа  в  «..Iи`інь]й  кабине.і.»
`-ti`Iікiі   (ло[.ин   и   пароль).   кt``і.ttрhіми   и   мttі?'.і.   і§t`сііо.іьзоваться   з,і[{`умhішjісIіники   juія
ііttjі\.`існия    доступа   к    ВаL[[им    і`чстi`м.    /Lр}'і`{`ii    ііример:    престуіііімк   с{t.!jіает   сай.I.-
'";uіііHк.  отличающийся  о.і.  ttрііі.иLіалі,іI{`і.{t  і`а}t.іvd  рсквизитами.  В[,і.  .л\.і`.'іая  і`оверLLіи"

і і{)h..\.іік}.  Iіа данном сай.іс `іер.`'3  интерн.`.I..  ttп.іа`Iіtвасте стоимость т{miірiі. ..іибо  ііноси.Iс
іIг}і`,'Lt`і[.tіа.гу.  после  чего  прі`іvі.}'пI[ик  у,.Lzі..іяіг  і`:ій.[..  а  указанные  і`сjlсфоньі   іvгановяі.ся
I'l`,.l,'lvI\,I]ньIми.

kАК ПОСТУПИТЬ В Т.і1КОй СИТ+.АЦИИ:
|...і:IіIIіая   цсль   моLII.`ііііпh.tm        .і.і.{`  .t{tі  іінhі   іI   Iіz`ро,іи.   а  такжс  ,.Li`іIні,іс  Гtiіі[ковскгіх      -;

h.iігіі.    (`..іе,'іуст    запомнtі.і.і..    іі.I.о    ш    о,.іііі1    сср1,і..шый    ин'I`ернет-ссгtішс.    никоі`ііа    ііс

гt:іі`і`I,і.іает   1іисьма   с   просъ`'`i`ми   о   ішо,!іі`   ..іоі.шіа.   пароля   и   личш,Iх   ,іаііHых   своим
L\...іIіі`нт:`,\і.    С`ледует    обрАіm.і.I,    вні.I\fi`і]і.іі`    m    .\.ізі`,.іомления    ВаL]іі`і.{t    бра}"3сра.    еі`"
іI.\іі`L`.і.L`я    прсдупреждениL`   t`    I]L`рса;ігt.`L`iііііIH    m    с.горонний   ресугt.`.    н.`   с,.ісдусі.   ец)

."t`г,,1г,(),,i,.,.,,!

q!крмпЕнсАшя зА нЕкАчЕствЕнный товАр, услугзъ
Жі`р."`ми  данного  ви;Li`  .мttіL[снIіиLіі`і`.і.ва.  г\.iік  ііравило.  являю.і.ся  і]ожи,.іь[с jіtод[і.

іIі`іIс`ііttнеры.  В  данной  схем.`.  каk  пр€mнjіt].  ,.іс`i{.vl.вует  преступная  ітt};IIііа.  }Jчас'гники
h.t\.гt`рі`й   могут   представ;ія.[.L,ся   і`оі.р}.,.Lникаw   і.t`і`,vдарственных   бi`іtк{`в   Lі   всдомсі.і`
(Ці.іі.ірiілі,ного    БанItа    РФ.    С..іі`.істві`Iішtі.о    hі.{t.\іи.і.ета,    Прокураі)tрьі).    11реступник
t`і`.\.і[Lі`іі.вjіясч`   телефонньій    .!L3o[іок    ііа    Iіt"ср    ііtt.гсрпсвшего    и    сttt`б]іLае.і..    что   сму
ПО..lo`Л\.l`Ш     КОМпеНСацИЯ     .3il     Г)аНСС      I|РиобРС.|.l`||lШIе     НеКаЧеСТВсIllIl,ll`     'l`ОВаРЬ|.     .1Ж
іі:і.!і,івLпе.\іые   БАды,  ;1ибо  ок.i`.3iіHныі`   }.і`..і}.г1.і.   іірп   .этом   дjlя   пол)Jіісііия   ко.мпенсации
ііі`o`-`.`о..іимо   загIлатить   огірі`..іі`..іі`Iш}.іо   і`}..`і.`I}.   ( і`.омиссию.   наjіог.   шшіj"іі.\...   оIіла.і.iі
.Lt`і`'I.i`вкM.  разблокировка  яLіі`iiкLі  dLпя  .3i``інсj[і`ііI,ія  It{t,мг[енсации  и  прtt.іі`і`).

Лруt`Ой  пример моіііе[ігmt[і`іvl`ва:  [ірсі`.іt.'[іHіік tюуществляет зв{tііt`к  mгі.сргтевшем,v~
ll.    ll|1і`..lСТilШЯЯСЬ   СОТР}...Ш|m.0\|    l|РzШО`t.`ГlillllГl.і`..HШШ   ОР|а1ЮВ.    СООГ)ЩаlТ.    |1ТО   СЧе'К1
h.tt\lI[.1|l|l|l.      |}      КОТОРОй      Рilllі`і`      l[{`.|.і`Р||і`l}uі||}i      П(}К}.[]а,'l      [(РОд}'l{|ulЮ      i`Рl`Сl.`)В»НЫ      |1
•3il,\іttгt{}.л\..`[пл    и    ему    по,.і{"\.і`ііiі    h.tt.\іііі`]іі`ilіLня.    ..L..ія    получсіmя    кtу[.ttр{`й    іIсttбходию
•!iіIі.ішші,   Оііределеннуіо   і`.\.\і.\і}.   ді`ні`і..11Оі`ш   .1`о1`о   как   потсрпc`внIm   ііере[іисjшч`

Iіі`o`-)`о..і"ую  сумму де1іеі..  іIрі`і`.і..`.пннкіі  Iірtuо..і.^.ают звонить ему.  іі  ііо,.[ ра.іли.шь1.мн
і іг}і`..і.і{tі"гі  просят деньі-і.[  ні.{tбх{uM.\іыі` .:L;ія  вhіі і..[п.і.ьі  комгтенсации.

Г(ОЛИЦИЯ  ПРИЗЬIВАЕТ  нс  іюреііоjиі.і.і,  ;\ень"  т  сомн+ті`еііьныс  счста  т\`]
|IРt`l`|.\')е   НСЗНакОмЦев.   Гlo.\1]1н.гl`.   ес"   ».за.\1l`|I   ttбс|цанной   t(ОмпсTll.аIlии   вас   пг)осят
•!i`іI..Ii`.]`іі.I.і>  ііекоторую  су.\і.\I.\.  [I  h.it`іесі.і!і`  іmL.іоf.iі.  h.t`\іиссии  или  опла'[іі'I`ь  Iіроt]Iіс  услугн.

і.{`    I!:`і`    і]I,і.I.а]отся    обман\"].і,.    [ |і`'3аN.`,.і,.іігі.і`..[т,н{t    {t`~tраLцайтесь    і3    іігіi`іt{tttхг]{`ниіL.j[I>ныі`

``гіI iuнл .н і`{.общите о даі[;і{»і  t|]«к~і.с.

«БрокЕрскиЕ конторы»
.llЯ   .l.О1`0.   ЧТОбЫ    1|е    |l0.l.l`ГtЯ.ГЬ   і`НОl1..1і`|||.l 1l    1IРИ   ВЫбОРе   бРОКі`Рі`КОй    КОМIIаl|ИH

ііі`o`'``о.!`іі.мо   обращать   іши\іi`іIііе   ш`   t...іі`,..і.`.іt`ішIі`   ііризнаки.   іtоіюрі,іі`   х€ірiікгісризуіо.I.
k.О.\Hli`l||ll{t-\lОШеННИКа:      Обі`Шl|l|ll`      |l|іIі`0l`.m      1lРО11еН.1.ОВ.      ОТС}ГILЧ.Itl.|і`      Г)l`l.l1СТРi`LlИ|1.
м-`і`і mu іііі` і`.і.iібильной  прнбі.і..пі  m»ішкi»і-.і.рі`i1,'іі`г"\(.

l  lі`гіc`,.`  .і`і`м.  как довC`ри.I.і,  і`іIоii  I{iіIIіі.і.iі.і.  віііі`іiі.I.е,іьно  изучите  і1і`  .і.оjіI,ко  і,іm.срHе.I.-

г`і`с.\.г`і`hі.  ііо и официалыI}'іt` IіііфttрмаіLиі{` tt бріth.і`р..  и его регт[амен'і`.
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ВА.ЖдО.J  Помниті`.  что  [швсс.і.иров€шиc..  ііредjlагаемое  на усjіовиях  брокерсі{ой
h.o.\Iііi`нии.    всегда   являі`ті`я    ві,іі`ol`-о   рHC`і`-{шiшііі,і.\і   даже   при    на;1і.ічии   бсэупречНой

рі`і і}..і`ZпLи]і  брокерской  кt`:\ііIiіIіI.іLі.

«КРИК О ПОМОШИ»
О..іин   из   самых   ііиtіііііні,і.`   t`ііоі`{uiОв   хііщсния   денежных   срі`,'іств.   является

іtі,ік..іадывасмая  в социальні,і.`  сеі.я.`  ,:і}tlіIі`разднрающих  историй  о ftорьбе с  болезі1і,ю
.`ші.|0.lIlvі.них   детей   за   ж11з1|ь.   врc`мя   иjlі+   ш   `lасы.   срочно   пl`Ог)хо;.`имы   дороі.іш
..іі`і`.iірс`.ша.  операция  за  граіііщC`}i  і1.I .... і.  I 1рос`я.і. оі`.азать  помощь  всі`х  ііеравііоі`уI11ных  и
і іі`рі-Lзес" ,.існьги  на ука:занIіI.іі` гtеf\.в[[.3I.і.і`ы.

Мы   не  призываем  оті`.азі,Iва.іъ  в  ііо`Iошп   всем.  кто  проси.і.!   1Iо!   11реждс  ііі`м
ііі`гtі.во;іи.I`ь   свои   деньги.   іIровсрі,.I.c`   -   и.`іеіо.і.L`я   ..1и   конта1сгные   ііаішьіс   ,.Uія   связи   і`

рt`,.`іIтслями   (родственника`IіI.   опек\іIамIі)   рL``~tёнка.   Позвонитс   и.\і.   ііай;tите   их   в
і`оі іі`іvі.ях. пообщайтесь н `.бі`,.іи.і.і`сь в-`іі`L`.і.іюе"  ііамерений.

Ука'3аі1ный    списоh.. іIі`    яв..іяі`.і.ся    ііі``Iі`рііі,шающим.    так    как    во..іможі1ы    ині,іі`
і`ііоі.оГш  и  виды  мошенни`іі`і`.і.в.  а  .і.аk"^.і`  ш  иэ`іі`пі.ние  иjіи  комбиHигіоваііиі`.  Во  всі`х
і'..і\.`іiіях     {tбращения     с     .`1о`-`і1..іышш      }.с.і.роiiL`.шами.     банкові`кн.\ш      картами      и
h.o.мпі,іt"`ерами   необхо,.ііі\!о   і`o{-`..пол{і.і.і,   \1еры   прі`,'іосторожностіI.   ко.I.Орі,іі`   помоі+"і.
o`'`і`.іоііаси.і.і, себя  и свои.` б..шэкі,Iх  о.і. м{шіс`іпіиі`.ов.

ВіII   Iюііучuлu  элекгмрt]IIIItlс  сообII|еIIIіе  tl   піtім,  чrt^ю  вьі   вьILI..[]tuгIIі   Iі|іu.і   и  вж
II|It]сяIіI пер;вестI деIIьгI; д..Iц  Iі<)луіIеfluя  его пtMуіtечuя?

НИКt)ГдА  не отпрtlв.`ія{Iтt. {)ені..`1I Iіс'зніIкtlмьі.м лица.м  на их .э.11с.ктроI-IIIі.іе счетіі.
I lt>.мIIите.  чгпо  верtlятIIііc.ті,  в,ыIt..ріIтI,  піііI.і.  IIe  гіриIіuмая у.ііIі.Iтіfі  в  |юзыг.рьIuісі.

сп1|іі.-;I;;I;іс;і   ;. ну]ію,   d   верtіятIItlсть   t;ігів|]tнI;іI   t)сііес-,-гIеречuс]IеIіIII.лх   II{I   tlllt>IIu!мIIьIі-I
•і..I``ктрt>IнIый  кошелек .з.'I{і.\`.`Iі.IIіI.ііенIпIкlіti`  іI  Iііо.`tl .\Iе1Iьше.-ЬьI    ;еulluіu    куnuhю    в    ііtіпIерIIепі-jttl<.{I.IIIне    !IовьIй    мобиjl?I!р!_Р._.уIт_еР_::I.:

нtіутt'іук -Iмu   фоп;опnnарtuп   і.о   і.|іuв]IекапIеjlі,Iіой    цене,1Iо   мtlгtl:іuN    просит
пе|IсэііuслIInlьnредоплпту?•ij-йki-;iЁI -;; переіI-;іс.іпн-ижі t)ені,.`іI IIі1.>..IеJктрі>нные кошеIіьки іI сіIетіI .\1обшыIых

-.,(,(/,о,,ов.
l 1("l1ИТС  О  ТОм.  Чт()  lш.1.l`рпl`1.-маl.il"п  |ll`  .\|{tЖет  Принимать  оl|m.Гу  :3а  11ОКУГIКУ  В

іiіh.{tii  фор.\іе.  Если  вас  Hр{`с`я.і. оіі..ніі.1.і.і.і, .і.о"р  і`  ііі`ііользованием ті`рминалов экспрссі`-
шшшы   11.:ш   перевести   ,.іенhі.іі   ш   .э..іі.к-Iт]ttііііі,іii   I{ошелек.   вероятшtс.і.і,   .і.оі.{t.   что   вI,і
і` гt`..іh.н.\.jіисh с  мошенника,\іи  h.райне  []і,іі`t`кiі.

k:ьI     tіо!іучшu    смс-соt;бі4lенI№.     t]     тt].м`    ііто     ваша    бttltкtlвскtі]t     I<арт«
•,,,,-,..,,,к,,I,ов,,,,п?

||l.1К().ГдА     не     оIIнірію..IIійIт'     II1IкіікіIх     t)..IIL.."Сньіх     средспю     Iііі     кt]t>р<)иIItНі!а.:I:
\.кіI.!іIIіIіьнI  в,  сообщениіI.   іIс  Iісірсзвtlllшitl{нпе   IItt  Iіtі.мер.  с  I<оторого  ііIItі  IірішIjlо`  и  нс'
tllіIііі7t.Iв,.IIяі-ііпе  ответнш  с'.\Iс.

Самь"   правильны.\і   рі.ші`іше`і   в   ,.іiшшtii   ситуации   будет   ііtt.!воніі.і.і,   в   баііі`..
іtі,ш.\.t`"вший  и  обстIужіівающпit  ваш}.  карт.\..  .1.і..'іефон  банка  вы  шm,.іс"`  m  оборо"
i ,,,, l,й  картьl.

йи ..ілектронной доске  объявIIеIIііil  u.'Iu  о  соцшUіьной  f 3_т_II`_в_:I...I.I.f l.I:I.J:,:..д%ВПР,
ко„и;;`:,i"n-,.;.;ГдЧо;;;-;,i;ii;;;|-`l-|.-с-;lБul..іннні.м"tі.д!е_._u.:.вг_е:^:::^В..q!!.У..:!::-:.l.,:,:,'\',.,:::,,'ii-й-kбfЁ;i-;-е-;ё-речнс..Iяі.uж  де>тэж  Iііі  .>.ж.ктронные  кошелькіI,  1Iсі  }>беIt)ивиіисI.  ti

t-I..Iш`іЛIlіIt)е.Ж+IОСТИrlРОдtlВ1|ll.

Вш"а.і`сjlьно  посмо.і.ріі.і.і`  і`I.tt  рL`ii.і.іінг  нiі  ,.іоі`Itе  объявлсний.  іIоі"гаii.I`і`  о'гзывш

" ш  ііок}'шітелей,  поіііціі.іі`  шіфор.\іiщіIю  о  пі`.`і  в  сети  Интерііет.  Подумайтс  Нш
і eW  но`ісм}' товар  продi`ст.`я  і.!`і`. ..іі`1і1і.I!о.  .`..шіii.і.і`  какие  гарантии  мt`ж..vі. іігіі`,'іостави"
р,,'..Li,вl,'L.`Ё;.`I`-   хоI..11те     I.рutіі'і|Iеіспul     іIвIіtlt'іIиеnіI.I.     і..у|і11сітIческ11еі     I.уI.IеtікIі.     .1ерен

и,,,т,I'не,,,'?'l';'l.fК;;ГдА не поль.з!.{IIтісі. ус:I}'.`іI.\IіI іIепрііtiс.|>еінньIх и неизвестIIьIх сtlі.ітов.
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Зiікажитс   билеты   Н    і.}.рііі`."ііі`і`h'иі`   іі.`ті`іжн   через   сайты   авшікомIIании   иjlи
"н і`тва. положитеjlьно зi`рC`ко\іі`і-і..`Овiпшпіх сі`{'tя на рынке. Нс пc`рсім"m деньги "
і.іі`h..і.гіонные    кошельки    іI..ш   эар}.бс`жIіьіі`    і`чі`.і.i`.    При   возникііовеш    ііодозрениГI
офш іі.гесь в представи.і.сjіі,і`.і.во авиакt`мііаііии " 'і.уристичсского агі`ііті`.і.ва.

Б::`nЬо,D,;:YЖ`ё-й[.:,;;ййё-i.,,н,бIl|енuесіnсЬ;лкоймаскпчuвапuеtіткрыткш
•М.ПhlКu_`_ГР_dТ_uЧКuuЛIlnl7t`I.'Р:Т'.j.М`Ь:.:.,

ТtйFkб'FНf.;-е;;i;і';;);t.пwпоссіэI..IксJ.кіі.3":>I.I.::.:о_б^t:ілеI`I::и:
11омниті`.  что.  переii,.ія  ііо сі`і,і..іh.і`  "  `іо`^.U і`.  сами того  Hс.  по,.іttэрі`в{`я.  ііоjіуііі.і.іъ

"  іі`..іі.фон вирус или офор\п" ію..іпі1ск.}  іі{і іі..іiп.ііьіе услуги.
/|аже есjіи сообщепm ііриш..іо о.1. 'п""ю вi`м человека. у{'`с;іи.і.ссh в том. "

I.1\I.`I,іIю он явjіяется отпраіiи.і.L.jіем.';`;:::аПеD%%:-:;;;t'i;;-l;6-ii-uuмеете.і.I_К.:!I.Г`l.I`?.:`Ь.I``ВилС?,ЦuСое"%,:р?,`
`|'.##Цка8ЕЖн`еuр"а'.:..`С%::,С,:::,Сп;c:;;,;,-;~,.;;,|-;;;.;;:.!!;:-i!n-:.}.:`пле^.:.h^елпnепр%`t)tівtu`uпеинформацнMі

""""(`;`:;`,-,аеРнаиК:"':Р€;КиО'::`';,',`,'{:`,::`,'ёТ,.;"::,:3,Ы{:|:'р:.":;(б'.;"3'.:`::,%#%,бОибgаеdфо.,t„.р€uі,.,ейпрофи.ія~

\іожі`.і.  с`крываться  кто  }і.і.оjшо.  11омшгге  {t  .і`о`іі.  .mt  видео  и  аудиоітіiшсj.іяции.  раві.і{t
h.iш   п  .іоги  вашей  сетев{`Гі   ііі`реі1исі`-іі.   ,\Iоі..`..і.  `'`і,і.1.і,  сохранены  зjюу.`іі,іііIjісііниками   и
ішоt`..іе..`ствии исг1ользоішш  іI і.Iро.і.нвоіірi`вііш ці`;іях.

БудьтЕ БдитЕльны -нЕ дАйтЕ сЕБя оБмАнуты

Шt\інитс!   Ес]1и  Вы   ш   Ваііш   `-`..іі.I.!кі.іі`  і`.I.i`ш.  жертвами   моші`Hшікt`в  и"   Ві,і
l10.`0!РеВаСТС.     ЧТО     В     О.1.|10|Ilі`111Ш     ВiЮ     ll.1!lН11Р}1{`.1.СЯ     ПРОТИВОI1Р.""     ,'`l`йСТВИЯ

ііі`.!i``іі`,'`.іитеjіьно обра"гееh  і! Г`..іижiіi.iіnі,Ш  о.і.,.`ін  ію.'1иции.



БЛОКИРОВКА
БАНКОВСКОй КАРТЫ

Мошенниh-и звонят либо рассылают
сообщення о блокI1ровке картьі и вваши

на номер

h.арты. эп;6 - ОБмАн!

разговоре предлагают перевести
деньгн на безопасный счет, либо
телефона. просят сообщить нм
номер карты, ПИН-код и
крехзначный номер ііа обратной_   _      _ -^-,J L тт,
стороF[е

н  род:тБвЕЕЕ
РОдСТВЕННИК

компЕнсАция зА
`НЕКАЧЕСТВЕННЬй ТОВАР

МОшенннки сооб1цают, чпго вам положена
компенсацня за ранее 1іриобретенньіе
некачественнь[етоваLры(БАды}.Вас
просятопjlатитькомиссню.і1ал®г1іли_   _   ,^^гп,'^1I':;-LИНУ. ЭТО -'О"АН!

€-  ` i--!  Ё  ! э ъ  ,  Ё Ёg ш  Ёфй § $

€d`i & Ё , §  Ё`ё i $  Ёji    # R  Ё Ё Ёъr ?j #   Ф` й iй

gЁktфY,ё&ЁБ,$вЁiЁЁ.ЁЁЁ%iй€ы

ЁЁЁЁё$ч„щшш  ш
•=:`         .          ..:

МОшенник представляется вашЕім
родственником и сообшает, что задержан
засовершеннепреступлен".далее,якобы
сотрудник [іравоохрані1тельньіх органов
ііредлагает разреі1іить 1іроблему " деньгі1.rЭгго - ОБМАН!

ЁйН   }  чгз§tjЁL  w  вQi    $ЁЁШфЁLіФ   і`Ш}і`Шф|1Л   !Ё

1р-тЕлЕФония

МОmенинки, при звонке с1Р-телеф®нии,
L,\\,|®---® -,--- ___ ,      \

могз;тэмитііроватьлюбыетелефонные
номера(банков,орmнmацнй,учрещеннй
и 3mкомыз). Нужно прервать разговор и
позвонитьвуказанньіеучреждения,тIибо
знакомьIм.

Ё$8${Еь,i,ЁЁi&ЁЁЁ&ія$ФЁвфtЁ&`,&фЁаhЁ&Ёь
й.3угр;.ЁЁ,ЧШЗдЁШ`Ё`.``ШШЁэЁ!!g


