Sprawdzenie nic
nie kosztuje

18:23

Cześć, mówi Robert. Jutro dostarczamy
kolejną dostawę masek do szpitala. Twój
szef kazał mi dać Tobie znać, że nie otrzymaliśmy zapłaty za poprzednią dostawę.
Przelew musi wyjść dzisiaj, inaczej nie
będziemy w stanie dostarczyć masek!

Phishing bazuje na emocjach, ale zawsze
masz chwilę aby się zastanowić

Przestępcy wykorzystujący kryzys związany z COVID-19 wyłudzili
od oﬁar co najmniej 10 mln PLN.
Oszuści używają wszelkich metod komunikacji, począwszy od
e-maili, telefonów, wiadomości WhatsApp czy mediów
społecznościowych.

To straszne! Co mogę zrobić?

$ $
$

Wiedzą, że gdy czujemy się rozemocjonowani bardzo często
zaburza to nasz osąd.

Kliknij w link, które podesłałem, aby pobrać
fakturę. Proszę zrób przelew natychmiast!
https://bit.ly/3cl2gLK.
Hmm, skąd będę wiedzieć, że to nie jest
fałszywa faktura? Sprawdzę z moim
przełożonym, zanim kliknę w link.
Oczywiście, że to jest prawdziwa faktura! Nie mamy na to czasu! Jeśli nie
otrzymamy teraz płatności, maseczki
pojadą do innego szpitala.
Poczekaj. Sprawdzę z moim przełożonym. Przypomnij mi jak się nazywasz i z
jakiej firmy dzwonisz?
Text Message.

Jeśli otrzymasz nieoczekiwaną wiadomość, która wywołuje w
Tobie nagłe emocje, zrób krok w tył. Sprawdzenie nic nie kosztuje.

Bezpieczeństwo w sieci:
j a k z a w s z e j e s t e ś m y z To b ą
www.cyberv19.org.uk
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Cześć, mam na imię Sandra i pracuję dla NFZ.
Zbieramy pieniądze, aby zapewnić opiekę
dzieciom lekarzy walczących z COVID-19.

Phishing bazuje na emocjach, ale zawsze
masz chwilę aby się zastanowić

Przestępcy wykorzystujący kryzys związany z COVID-19 wyłudzili
od oﬁar co najmniej 10 mln PLN.

Świetnie, bardzo chciałabym wspomóc
taką inicjatywę! Co mogę zrobić?

$ $
$

Oszuści używają wszelkich metod komunikacji, począwszy od
e-maili, telefonów, wiadomości WhatsApp czy mediów
społecznościowych.
Wiedzą, że gdy czujemy się rozemocjonowani bardzo często
zaburza to nasz osąd.

Wystarczy wpłacić poprzez naszą stronę
internetową i przesłać wiadomość do
znajomych. https://bit.ly/3cl2gLK
Hmm, muszę zapytać, skąd będę wiedzieć,
że to nie jest oszustwo? Muszę mieć więcej
informacji, zanim kliknę w link.
Proszę się nie wygłupiać, oczywiście że to nie
jest oszustwo! Nie chce Pani pomóc w ważnej
sprawie? Proszę kliknąć https://bit.ly/3cl2gLK
Chwileczkę. Nie będę klikać w link.
Proszę mi powiedzieć której strony do
zbiórek używacie i tam poszukam
organizacji pożytku publicznego.

Text Message.

Jeśli otrzymasz nieoczekiwaną wiadomość, która wywołuje w
Tobie nagłe emocje, zrób krok w tył. Sprawdzenie nic nie kosztuje.

Bezpieczeństwo w sieci:
j a k z a w s z e j e s t e ś m y z To b ą
www.cyberv19.org.uk
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“Kawa&Kawa” chce podziękować lekarzom i
pielęgniarkom za ich nieustający i heroiczny
wysiłek w walce z pandemią. Proszę odpowiedzieć „TAK KAWAKAWA” jeśli chcesz otrzymywać darmową kawę przez najbliższy miesiąc!

Phishing bazuje na emocjach, ale zawsze
masz chwilę aby się zastanowić

Przestępcy wykorzystujący kryzys związany z COVID-19 wyłudzili
od oﬁar co najmniej 10 mln PLN.
Oszuści używają wszelkich metod komunikacji, począwszy od
e-maili, telefonów, wiadomości WhatsApp czy mediów
społecznościowych.

TAK KAWAKAWA

$ $
$

Wiedzą, że gdy czujemy się rozemocjonowani bardzo często
zaburza to nasz osąd.
Jeśli otrzymasz nieoczekiwaną wiadomość, która wywołuje w
Tobie nagłe emocje, zrób krok w tył. Sprawdzenie nic nie kosztuje.

Gratulacje! Od tej pory możesz cieszyć się
codziennie gorącą kawą, jeśli klikniesz w ten
link. Nasza oferta wygasa dzisiaj, więc
radzimy się pospieszyć. https://bit.ly/3cl2gLK
Hmm, mówiono mi, żeby nie klikać w
linki od nieznanych nadawców. Skąd
macie ten numer?
Kliknij na link teraz, aby otrzymać darmową
kawę. Wszyscy Twoi znajomi już to zrobili.
Nie przegap szansy! https://bit.ly/3cl2gLK
To jakaś ściema. Sprawdzę stronę
Kawa&Kawa, zanim kliknę na link.

Text Message.

Bezpieczeństwo w sieci:
j a k z a w s z e j e s t e ś m y z To b ą
www.cyberv19.org.uk

