Nu este greșit
să verificăm

Atacurile de tip phishing apelează la latura umană,
dar trebuie să ne oprim un minut și să analizăm.
18:23

Bună ziua! Sunt Rob. Mâine o să vă trimitem
mai multe măști la spital. Şeful
dumneavoastră mi-a spus să vă trimit un
mesaj pentru că nu am primit încă plata.
Trebuie să încasăm astăzi, căci altfel, nu o să
putem să vă trimitem măștile.
Aoleo!! Ce pot să fac?

$ $
$

Apăsaţi pe acest link ca să descărcați
ultima factură. Vă rog să faceţi plata
IMEDIAT! https://bit.ly/3cl2gLK.
Trebuie să vă întreb, cum știu eu că nu
încercați sa mă înșelați? Voi discuta
întâi cu managerul meu.
Bineînțeles că nu este o înșelătorie! Nu avem
timp pentru așa ceva! Dacă plata nu este primită
imediat, măștile vor fi trimise către alt spital.
Aşteptați un minut. Trebuie să verific cu
managerul nostru. Care este numele
dumneavoastră și din partea cărui distribuitor
ne contactați?
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Salut! Mă numesc Sandra și lucrez cu diverși
voluntari pentru a strânge fonduri pentru
copiii cadrelor medicale.
Oh, mi-ar plăcea să particip la o cauză
atat de importantă! Ce pot să fac?

$ $
$

Trebuie să faceți o donație pe pagina noastră,
folosind această adresă. Va rugam să trimiteți
acest mesaj mai departe! https://bit.ly/3cl2gLK
Cum știu că nu este o înșelătorie? Am
nevoie de mai multe informații
înainte de a apăsa pe acel link.
Normal ca nu este o înșelătorie! Vă pot confirma
eu că este real. Nu vreți să vă implicați în asa
cauză nobilă? Trebuie doar sa apăsați pe acest
link si veți găsi mai multe informații.
https://bit.ly/3cl2gLK
Asteptati un minut. Nu o să apas pe link.
Spuneți-mi, vă rog, ce platformă utilizaţi
ca să strângeți fondurile, și o să caut
direct acolo.
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Cofee&Cofee vrea să vă mulțumească pentru
munca continuă şi eforturile eroice depuse. Vă
rugăm să răspundeți cu “DA Vreau Cafea” dacă
doriți să primiți o cafea gratis în fiecare zi, timp
de o luna.
DA Vreau Cafea

$ $
$

Felicitari! Poți beneficia de o cafea
GRATIS în fiecare zi, timp de o lună,
accesând acest link. Oferta este
limitată! https://bit.ly/3cl2gLK
Mi s-a spus să nu apăs pe linkuri
primite din astfel de mesaje. De
unde aveți numărul meu de
telefon?
Dați click pe acest link pentru a primi cafea
gratis! Colegii dumneavoastră o primesc deja!
Nu ratați această ocazie! https://bit.ly/3cl2gLK
Sună a înșelătorie. O să verific
această informatie direct pe site-ul
Cofee&Cofee înainte de a accesa
linkul dumneavoastră.
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