Protect yourself from scammers – Greek

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΟΥΑΛΙΑΣ

Προστατευτείτε από τους απατεώνες

Οι απατεώνες μπορεί να προσποιηθούν ότι προέρχονται από την τράπεζά σας ή κάποιον πάροχο υπηρεσιών,
να σας προσφέρουν στοιχηματικές υπηρεσίες για κάποιο άθλημα ή ευκαιρίες για βραχυπρόθεσμες επενδύσεις.
Μπορεί να ισχυριστούν ότι μπορούν να σας επιστρέψουν οφειλόμενα χρήματα από το εξωτερικό, να σας
προσφέρουν ευκαιρίες ρομαντικών γνωριμιών και να επιχειρήσουν διάφορες άλλες προσεγγίσεις. Με την
πρώτη ματιά, όλα αυτά μπορεί να φαίνονται γνήσια.
Εδώ θα βρείτε μερικά απλά βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να προστατευτείτε από τους απατεώνες.

Αν κάτι ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό . . .
■ ΠΟΤΕ μην στέλνετε χρήματα και ποτέ μην δίνετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας ή του λογαριασμού
σας online σε κάποιον που δεν γνωρίζετε και εμπιστεύεστε.
■ ΠΑΝΤΑ να αναζητάτε οικονομικές ή/και νομικές συμβουλές από μια ανεξάρτητη εταιρεία προτού κάνετε μια
επένδυση ή πάρετε αποφάσεις για αγορές.
■ ΠΟΤΕ μην βασίζεστε αποκλειστικά στις συμβουλές του ατόμου που προσπαθεί να σας πουλήσει την υπηρεσία
ή την επένδυση.

Πωλήσεις από πόρτα σε πόρτα ή απάτες από ψεύτικους επαγγελματίες
■ ΜΗΝ δέχεστε πίεση για υπογραφή ή πληρωμή προκαταβολικά.
■ ΠΑΝΤΑ να κάνετε έρευνα για μια εταιρεία ή έναν πάροχο υπηρεσιών προτού πληρώσετε ή συμφωνήσετε για
την υπογραφή σύμβασης.
■ ΠΑΝΤΑ να διαβάζετε προσεκτικά κάθε σύμβαση ή τα συνοδευτικά έγγραφα για κάποια υπηρεσία προτού
πληρώσετε για οποιαδήποτε εργασία.

Προστατέψτε τα προσωπικά σας στοιχεία
■ ΠΟΤΕ μην δίνετε τα προσωπικά σας στοιχεία ή τον τραπεζικό σας λογαριασμό σε άτομα που δεν γνωρίζετε και
εμπιστεύεστε.
■ ΠΑΝΤΑ να επικοινωνείτε με την τράπεζά σας, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή τον πάροχο υπηρεσιών με τον
οποίο συνεργάζεστε, αν έχει επικοινωνήσει μαζί σας κάποιος απατεώνας.
■ ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τους αριθμούς που παρέχονται στο email για να επιβεβαιώσετε τη γνησιότητα του email
πριν απαντήσετε.

Μην πιστεύετε ό,τι σας λένε
■ ΜΗΝ ξεγελιέστε από ένα email που φαίνεται νόμιμο ή μοιάζει να συνδέεται με μια γνήσια τοποθεσία web.
■ ΜΗΝ ανοίγετε ύποπτα ή ανεπιθύμητα email (spam) – αγνοήστε τα.
■ ΠΑΝΤΑ να έχετε υπόψη σας το ενδεχόμενο τηλεφωνικής σας προσέγγισης από πωλητές και να επιβεβαιώνετε
την ταυτότητα του ατόμου με το οποίο μιλάτε.
Αν πιστεύετε ότι έχετε πέσει θύμα αδικήματος που σχετίζεται με τον κυβερνοχώρο – αναφέρετέ το αμέσως στη
διεύθυνση www.acorn.gov.au

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη εγκλημάτων, επισκεφθείτε μας
στην τοποθεσία www.police.nsw.gov.au

Προστατευτείτε από την απάτη

Με δεδομένη την πρόοδο στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, οι εγκληματίες δεν χρειάζεται απαραίτητα να σας
συναντήσουν για να σας κλέψουν. Οι απάτες εξελίσσονται συνεχώς και οι απατεώνες μπορούν να επεκταθούν
επικίνδυνα, ώστε να αποσπάσουν χρήματα ή πληροφορίες από τους ανθρώπους.

