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Измамниците на Итернет ја 
користат пандемијата на КОВИД-19 
(коронавирусот) за да ги злоупотребат 
луѓето низ цела Австралија. Моментно, 
се соочуваме со три главни видови               
на измами:

‘Фишинг’ за користење на вашите 
лични податоци
Измамниците се јавуваат преку телефон или испраќаат 
имејли и текстуални пораки претставувајќи се лажно 
како познати бизниси и државни агенции користејќи 
информации или услуги за КОВИД-19 за да ве наведат 
да притиснете на врските или да преземете софтвер 
преку кој може да се пристапи до вашите лични 
податоци (исто така под името ‘phishing’). 

Измами на Интернет во врска со 
придонеси во пензиски фонд
Измамниците ги злоуптребуваат лицата кои имаат 
финансиски тешкотии заради КОВИД-19 со тоа што 
се обидуваат да ги украдат нивните придонеси во 
пензиски фонд нудејќи непотребни услуги или барајќи 
да платат наплата. 

Тие лажно се претставуваат како претставници од 
пенизиски фонд или финансиска служба и се обидуваат 
да добијат информации за вашата сметка од пензискиот 
фонд:

 Ви нудат порано да ги користите придонесите од 
вашиот пензиски фонд.

 Ве убедуваат да не бидете исклучени од вашата 
сметка според новите правила за време на 
КОВИД-19.

 Проверуваат дали според вашата сметка, имате 
право на различни бенефиции. 

Измами во врска со купување            
на Интернет 

     

Измамниците креираат лажни онјалн продавници 
тврдејќи дека продаваат производи кои не постојат 
– на пример, лекови или вакцини за КОВИД-19, како 
и производи кои тешко може да се најдат, на пример, 
заштитни маски за лице.

Како можете да се заштитите од 
овие измами 
 Не притискајте на хиперврската во текстуалните 

пораки/пораките преку социјалните медиуми 
или во имејл, иако тие може да се појавуваат од 
веродостојни извори. 

 Директно отидете на веб-страницата преку вашиот 
веб-прелистувач (browser). На пример, за да влезете 
на веб-страницата на MyGov, напишете ‘my.gov.au’ во 
вашиот веб-прелистувач.

 Никогаш не одговарајте на пораки или повици од 
непознати лица кои бараат да им ги дадете вашите 
лични или финансиски податоци, дури и ако тврдат 
дека се од угледна компанија или владина агенција – 
едноставно избришете ја пораката или спушетете ја 
слушалката.
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 Најдобриот начин да откритете лажен трговец или 
измама за пазарење преку социјалните медиуми 
е ако прегледате што другите кажуваат пред да се 
одлучите за купување. Моментно не постои вакцина 
или лек против КОРИД-19.

 Бидете претпазливи со продавачи кои бараат 
невообичаени методи на плаќање преку поштенска 
уплатница, пренос на средства преку електронски 
пат, меѓународен пренос на финансиски средства, 
картичка која е веќе вчитана за плаќање преку 
Интернет или електронска валута, например, биткоин.

Запамтете Ако се сомневате, не продолжувајте.

Повеќе информации во врска со измами можете 
да најдете на Scamwatch website (Веб-страница на 
Scamwatch), вклучувајќи како да го пријавите тоа и     
каде да добиете помош.
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