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Voor BIN KAMMENSTRAAT en OMGEVING

Beste BIN-leden,

Opgelet voor phishing mails in naam van
Belgacom en Skynet
We hebben de laatste dagen verschillende meldingen gekregen van mensen die een e-mail krijgen
in naam van Belgacom en Skynet. In die mails wordt onder andere gevraagd naar de Skynet ID,
het Skynet mailadres en paswoord. Bij deze willen we jullie waarschuwen nooit een paswoord te
geven via e-mail, ook al lijkt de mail echt van het bedrijf te komen.
Belgacom en Skynet zullen in geen geval naar deze informatie vragen.
Wees altijd op je hoede voor:
- verzoeken om persoonlijke gegevens in een e-mail
- dwingende bewoordingen
- valse links
- gebruik van een afbeelding als hoofdtekst in een bericht
- bijlagen
- beloften die te mooi zijn om waar te zijn
Een phishing mail ontvangen?
-Gelieve nooit te antwoorden op dit type mails!
-Als je toch dit type frauduleuze mail al zou beantwoord hebben, wijzig zo snel mogelijk
je toegangen via e-Services.
-Stuur een kopie van de mail en de mailheader naar abuse@belgacom.be.

Voorbeeld:
Van: Proximus [mailto:no-reply@proxi.be]
Verzonden: zaterdag 15 februari 2014 16:32

Aan: undisclosed-recipients:
Onderwerp: Proximus: Vous avez un nouveau message!

Date: 15 Février, 2014
Cas Identifiant: 17G85002F950377
Vous avez 1 nouveau message important.
Pour lire votre message, cliquez sur: Connectez-vous
© 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nog andere HOAXEN (valse berichten) doen de laatste dagen ook weer de ronde.
Wees op je hoede wanneer je volgende mails krijgt, die beginnen in het genre van:
Van: Onderwerp: FW: DIRECT LEZEN EN RONDSTUREN => komt van Liesbeth
Clerckx en oorspronkelijk van justitie Carlo Sbauwaert, dus het zal wel waar zijn.
In deze (valse) mail waarschuwt men zogezegd voor een “vals bericht over een foto”,
om deze email zeker niet te openen, daar deze een gevaarlijk PC-virus bevat.
Men vraagt tevens ook om deze waarschuwing zo snel mogelijk naar zoveel mogelijk
personen door te zenden.

ONZE RAAD: DOE DIT NOOIT, VERZEND DEZE NIET DOOR,
zo val je veel mensen lastig en maak je kans om zelf virussen te gaan rond
verspreidden.

Negeren en WISSEN is ook hier weer de boodschap !!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------TIP:
Op ATV kan je vanavond (en de herhalingen tot morgenvroeg), bij “Antwerpen vandaag”
een uitzending zien over de Antwerpse BIN’s.
Berichtje:
Op zondagavond 23-02 (tussen 18 en 19u) krijgen de BIN-Leden Kammenstraat & Omgeving
een TELEFONISCH TESTBERICHTJE, met tevens melding dat op maandagavond (24-02)
een interessante INFO-avond voor onze BIN, vanaf 19u. doorgaat in zaal “Het Volkshuis”.
Het thema: “hoe kan ik mijn huis beter beveiligen?”, wordt door een slotenmaker met tastbare
attributen verder toegelicht.

Samen staan we sterk !
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Met vriendelijke groeten,
Uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN.
BIN : SAMEN VEILIG.

