
Якщо зник мобільний зв’язок, одразу телефонуйте
до мобільного оператора та в банк. Забороніть
можливість віддаленої заміни sim-карти та змініть
паролі ваших акаунтів. Завітайте до відділення
мобільного оператора та прив'яжіть фінансовий
номер телефону до вашого паспорту.

Як не потрапити на гачок карткових та інтернет-шахраїв

Ні в якому разі
нікому не розго-
лошуйте дані
вашої картки:
прізвище, термін
дії, PIN-код,
CVV-код (3 цифри
на зворотному
боці) та будь-які
паролі, в тому
числі паролі-
підтвердження
від банку.

Оформіть окрему картку
для розрахунків в інтернеті.
Платіть тільки на перевірених
сайтах. Встановіть денні ліміти
в інтернет-банкінгу або блокуйте
можливість інтернет-оплат.

Не повідомляйте
нікому логіни
та паролі
особистих кабінетів,
інтернет-банкінгу,
електронної пошти
і навіть сторінок
у соціальних мережах.
Будь-яка персональна
інформація може стати
злодіям у пригоді.

Не заходьте
в інтернет-банкінг та інші
критично важливі сервіси
через суспільний відкритий
Wi-Fi, використовуйте 
мобільний інтернет.



Як не потрапити на гачок карткових та інтернет-шахраїв

Якщо ви отримали SMS
про блокування картки
або нібито переказ коштів,
перевірте за номером,
з якого прийшло повідом-
лення, наявність історії
SMS від банку. Повідом-
лення від шахраїв прихо-
дять з невідомого номера.
Не дзвоніть за вказаним
у повідомленні номером,
не повідомляйте дані
картки. Не переходьте
на сайти за таких повідомлень.
Одразу дзвоніть до банку.

Не зберігайте
на Google-диску особисті дані,
копії документів. Відключіть
доступ до геоданих в телефоні.
Не використовуйте фінансовий
номер телефону як доступ
до інтернет-банкінгу.
Зробіть двофакторну
авторизацію електронної пошти
та месенджерів (крім логіну
та паролю вводиться код).

Відключить функцію збереження
паролю у налаштуваннях браузерів.
Використовуйте складні та надійні
паролі. Змінюйте їх раз на півроку. 

Не завантажуйте
та не встановлюйте програми
AnyDesk або TeamViewer.
Ці програми надають шахраям
доступ до ваших даних та повний
контроль над пристроєм.



Розповсюджені шахрайські схеми за телефоном

Дзвінок від
«мобільного оператора»

Якщо вас просять увести код підтверд-
ження для активації «нової послуги»,
запитують номери телефонів, на які
ви часто дзвоните – це шахраї.
Вони хочуть використати ваші дані для
віддаленого перевипуску SIM-карти
за допомогою отриманого коду 
відновлення пароля до особистого 
кабінету на сайті оператора.  
Там шахраї бачать всю історію
дзвінків та повідомлення від банку.

Ваш фінансовий номер
(номер прив'язаний
до банківського рахунку)
не має бути доступним
для широкого загалу.

Ви «виграли мільйон»
або виплата соціальної допомоги

Вам надходить повідомлення, або дзвінок,
що ви виграли чималу суму грошей.
Вас просять передзвонити чи перейти
за посиланням. Далі справа часу, щоб виманити
у вас інформацію чи запевнити вас сплатити
«податки» за виграш.
Також шахраї створюють сайти:
нібито державні органи
повинні здійснити
повернення податку
або здійснити доплату. 

Не заповнюйте жодних 
даних на таких сайтах.
Шахраї використають
ваші дані для
викрадення коштів.



Корона-шахрайство

Фейковий продаж усього антикоронавірусного;
нічні дзвінки від «лікарів», що ваші близькі у лікарні;
перевірка даних по кредиту за телефоном –
все це нові схеми виманювання персональних даних
або перерахунку коштів за неотримані послуги.
Також шахраї вербують «грошових мулів» –
за певну плату використовують ваш рахунок
для брудних схем з відмивання грошей.

Вашу картку «заблоковано»

Зазвичай шахраї представляються «співробітником»
банку, НБУ або поліції і повідомляють, що ваша картка
заблокована або з неї крадуть кошти. Людина у стресовому
стані сама повідомляє всі реквізити та паролі.

Завжди одразу припиняйте таку розмову,
а щоб пересвідчитися, що все добре з вашою карткою
та коштами, телефонуйте на гарячу лінію банку
(номер вказаний на зворотному боці вашої картки).

Розповсюджені шахрайські схеми за телефоном



1.
Зверніться
до кіберполіції онлайн
ticket.ciberpolice.gov.ua2.

Повідомили шахраю
реквізити картки та паролі?

Негайно заблокуйте картку
в онлайн-банкінгу та повідомте
про шахрайство на гарячу лінію банку. 
Дійте за рекомендацією спеціаліста банку.


