#DontbeaMule
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Коли хтось пропонує тобі переказати
гроші через твій банківський рахунок
за комісійні, з тебе роблять «мула».

За це можуть
суворо покарати

«Мул» — той, хто за невеликі
комісійні «переганяє» чиїсь гроші,
тобто здійснює банківські перекази
або знімає готівку.

Як на тебе можуть вийти злочинці:
соцмережі (Facebook, Instagram тощо)
месенджери (WhatsApp, Viber, Telegram тощо)
фальшиві пропозиції роботи («агенти з грошових
переказів»)

Воно того не варте

Коли ти спробуєш порвати
зі злочинцями, тобі
погрожуватимуть фізичною
розправою

Рахунок у банку можуть
закрити, відмовити
відкрити інший чи видати
платіжну картку
Тебе можуть засудити до
штрафу, громадських
робіт, ба навіть ув’язнення

Банки відмовлять
у кредиті та іпотеці

спливна реклама
особисто або через електронну пошту

Не будь ланкою в ланцюзі відмивання грошей

Дурні гроші без клопоту?

Не знаєш людину до пуття — стережися її.
Тримай банківські реквізити в таємниці!

Такого Не Буває!
Зв’язуються сторонні
люди й пропонують
переказувати гроші через
твій рахунок за
винагороду
Тобі кажуть, що треба
робити, й розповідають,
скільки на цьому вже
заробив хтось

Запевняють, що
перспективи чудові,
а ризику — жодного
Просять повідомити
реквізити
банківського рахунку
Пропонують премію
за залучення інших
«мулів»

Не кажи нікому ані логін і пароль
системи банк-клієнт, ані дані платіжної
картки (PIN-код, тризначний код
безпеки з її звороту)
Незнайомі
пропонують легкі
гроші? Стережися!

Пропонують роботу, де всі
операції й зв’язок лише через
Інтернет? Це підозріло!
Якщо фірма чи людина пропонує
роботу, дізнайся про неї якнайбільше

Переганяти гроші = Відмивати гроші
«Мули» допомагають
злочинцям таємно
відмивати гроші, набуті
в злочинний спосіб.
Підозрюєш,
що мимоволі взяв
участь у перегоні
грошей?
Негайно припини
переказувати гроші.
Сповісти банк, платіжний
сервіс та Кіберполіцію.
Якщо з тобою спілкувалися
через соцмережі, повідом
адміністрації, з якого
облікового запису це
робили.

Підозрюєш, що в
перегоні грошей взяв
участь хтось
знайомий?
Попередь його про
можливі наслідки.
Порадь негайно
припинити й сповістити
Кіберполіцію.

