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Beste Buurtbewoner,

Fraude via phishing (zoals het online ontfutselen van
bankcodes) komt meer en meer voor. De
fraudedossier zijn in 2018 verdrievoudigd in
vergelijking met 2017.
Sociale media
De oplichters verzamelen bankcodes of andere persoonlijke gegevens
door zich voor te doen als een bank, maar ook als de politie, een
telecomoperator of een geïnteresseerde koper op een zoekertjessite.
Ze doen dat door in een mail (of sms) of een berichtje op sociale
media (als Whatsapp) een link te leggen naar een valse website,
waar het slachtoffer dan nietsvermoedend de cijfercode van zijn
bankkaart intikt, waarmee de fraudeurs dan de bankrekening
plunderen.
De stijging van het aantal phishing-gevallen is vooral te wijten aan de
manier waarop de criminelen te werk gaan. Ze stelen herhaaldelijk
kleinere bedragen, maar aan het einde van de rit hebben ze veel buit
gemaakt. In totaal gingen de fraudeurs vorig jaar aan de haal met
meer dan 8 miljoen euro. In 2017 was dat maar 2,5 miljoen euro.
LET OP: de laatste weken worden bewoners opgebeld door het
Tel.nummer: 011/75.22.23 (of 0032/11.75.22.23)
Neem niet op (men haakt toch direct terug in) en BEL ZEKER NIET TERUG!
DIT IS EEN FRAUDULEUS BETAALNUMMER, waar men je enkele
minuten aan het lijntje houdt. (= oplichtingsoproep)

Geef fraudeurs geen kans
‘Je moet goed opletten wil je niet het slachtoffer worden van
phishing. Net zoals gauwdieven die hun kans schoon zien als je even
afgeleid bent, rekenen phishingcriminelen erop dat je er je hoofd niet
bijhebt.
De banken geven volgende tips mee: speel de fraudeurs niet in de
kaart en doe je betalingen dan ook nooit impulsief; geef nooit je
pincode of codes om te internetbankieren via e-mail, sociale media,
sms of telefoon; typ altijd zélf het webadres van je bank in je
browser of open zelf de app van je bank. Ga er niet naartoe via een
onveilige link.
Als je toch bankgegevens hebt doorgegeven, moet je onmiddellijk
Card Stop verwittigen (www.cardstop.be of 070 344 344) en
jouw bankkaart laten blokkeren.
Lokale politie Grens
Kapellensteenweg 32 - 2920 Kalmthout
Tel.: 03 620 29 29 - Fax: 03 620 29 39
E-mail: info@pzgrens.be - Website: www.pzgrens.be

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTA: INFO-AVOND

maandagavond 25 MAART 2019, om 19u in Het Volkshuis.
Er zal een “Bekende Vlaming” komen spreken over de “STRIJD TEGEN WONINGINBRAKEN
en MISDAAD ALGEMEEN”.
Voor degenen die gebruik maken van de “Sociale Media” (Facebook, WhatsApp, enz) is het
zeker AAN TE RADEN om op deze avond langs te komen.
Hopelijk tot dan!

Samen staan we sterk !
101 – 112 – 03/620.29.29.
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Met vriendelijke groeten,
Uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN.

BIN : SAMEN VEILIG !

