
Pinigų mulas – asmuo, kuris mainais į 
komisinius perduoda iš vienos trečiosios 
šalies gautus pinigus kitai – pavedimu 
arba grynaisiais.

PINIGŲ 
MULAI
Pinigų plovimo būdas

ĮSPĖJAMIEJI ŽENKLAI
Neprašytos žinutės, žadančios lengvus pinigus.

Skelbimai, kuriuose teigiama, kad užsienio įmonės 
ieško „vietinių atstovų“, kurie galėtų veikti jų 
pavedimu.

Siuntėjo naudojamas el. paštas sukurtas 
nemokamoje interneto platformoje (Gmail, Yahoo!, 
Hotmail ir kt.), neatitinka organizacijos pavadinimo.

 Skurdi sakinių struktūra su gramatikos ir 
rašybos klaidomis

Visas bendravimas ir susitarimai dėl darbo vyksta 
internetu.

Darbo pobūdis visada apima naudojimąsi savo 
asmenine banko sąskaita piniginiams pavedimams 
atlikti.

Nenurodyti išsilavinimo ir patirties 
reikalavimai.

Jeigu manote, kas buvote įpainioti į pinigų mulų veiklos schemą, tuoj pat nustokite pervedinėti pinigus. 
Informuokite savo banką arba kitą finansinių paslaugų teikėją ir šalies policiją.

Ką galite padaryti?

#dontbeaMule

Siekdami, kad sukčiavimas būtų kuo labiau 
tikroviškas, jie gali kopijuoti žinomų organizacijų 
interneto svetaines su panašiais URL adresais.

tiesioginis kontaktas 
gyvai arba el. paštu

pokalbių programėlės 
(pvz., WhatsApp, Viber, 
Telegram) 

socialiniai tinklai (pvz., 
Facebook, Instagram)

iškylančios interneto 
reklamos

Bedarbiai, studentai ir turintieji 
finansinių sunkumų

Jaunesni nei 35-erių asmenys, 
taip pat ir nepilnamečiai

Naujai į šalį gyventi atvykę asmenys

Būdai, kuriuos nusikaltėliai pasitelkia 
verbuodami mulus:

Visada pasitikrinkite informaciją apie įmonę ar asmenį, 
kuris siūlo Jums darbą.

Niekada nesidalinkite savo banko sąskaitos 
duomenimis, išskyrus gerai pažįstamus ir patikimus 
asmenis.

Atmeskite siūlymus lengvai užsidirbti pinigų. Jeigu tai 
skamba per gerai, kad būtų tiesa, greičiausiai taip ir yra.

PATARIMAI

Pagrindinės tikslinės grupės:



Lengvi pinigai be pastangų?

Jei Jūsų paprašoma už atlygį pervesti pinigus per Jūsų asmeninę 
banko sąskaitą, Jūsų prašoma tapti pinigų mulu.

Tai pinigų plovimas – neteisėta veikla, 
kurios pasekmės Jums gali būti itin 
skaudžios.

Susisiekęs nepažįstamas asmuo 
paprašo Jūsų pervesti pinigus per 

Jūsų asmeninę banko sąskaitą 
mainais į atlygį.

Sako, kad lengvai 
užsidirbdamas(-a) niekuo 
nerizikuojate.

Jums nurodoma, ką reikia 
daryti, ir pasakojama, kiek 
šitaip užsidirbo kiti.

Dėl įvairių priežasčių pinigų 
plovimu besiverčiantys 
asmenys visada prašys Jūsų 

naudotis Jūsų asmenine banko 
sąskaita arba atsidaryti naują.

Šitaip padėsite nusikaltėliams 
anonimiškai organizuoti nelegalų 

lėšų judėjimą po pasaulį. 

Per daug gerai, kad būtų tiesa!

Netapk pinigų mulu!



Įtariate tapę pinigų mulų schemos auka?

Neatsidarinėkite banko sąskaitos ką tik 
sutikto žmogaus prašymu.

Niekada neperduokite savo banko sąskaitos 
duomenų kitiems, išskyrus gerai pažįstamus
ir patikimus asmenis.

Atsargiai elkitės sulaukę pasiūlymų dėl lengvo 
uždarbio. Jeigu siūlymas skamba per daug gerai, 
kad būtų tiesa, greičiausiai taip ir yra.

Nedelsdami nustokite pervedinėti pinigus.
Informuokite savo banką ar kitą finansinių paslaugų teikėją ir policiją.

Kreipkitės pagalbos į viešųjų paslaugų teikėjus arba 
nevyriausybines organizacijas.

Jeigu po kurio laiko nebenorėtumėte teikti pagalbos nusikaltėliams, 
galite sulaukti užpuolimo arba žiaurių grasinimų.

Ateityje galite nebegauti socialinių išmokų.

Jums gali būti skirta kalėjimo bausmė,
bauda arba viešieji darbai.

Jūsų banko sąskaita gali būti uždaryta, o Jūs 
nebeturėsite galimybės atsidaryti naujos.

Neteikite pagalbos nusikaltėliams

Sutikti neverta



   #GREITIPINIGAI
#LENGVIPINIGAI

 #PINIGŲPLOVIMAS

Jei kas nors paprašo tavęs už atlygį pervesti 
pinigus per tavo asmeninę banko sąskaitą, 
iš tiesų tavęs prašoma tapti pinigų mulu.

Pasekmės gali 
būti skaudžios

#DontbeaMule



  Susisiekęs nepažįstamas 
asmuo paprašo tavęs 

pervesti pinigus per tavo 
asmeninę banko sąskaitą 

mainais į atlygį.

 Tau pasakoma, ką reikia 
daryti, ir pasakojama, kiek 

šiuo būdu užsidirbo kiti.

Tavęs paprašoma tavo 
asmeninės banko 
sąskaitos numerio.

Žadamas papildomas 
uždarbis, įtraukus 
daugiau pinigų mulų.

 Teigiama, kad šitaip 
užsidirbdamas niekuo 
nerizikuoji.

Niekada neperduok savo banko sąskaitos 
duomenų kitiems, išskyrus gerai pažįstamus 

ir patikimus žmones.

Neatskleisk savo interneto banko 
prisijungimo arba mokėjimo kortelių 

duomenų (pvz., PIN, CVV kodų)

Būk apdairus, gavęs 
pasiūlymą lengvai 

užsidirbti.

Atsargiai vertink darbo 
pasiūlymus, žadančius, 
kad visas bendravimas ir 
pervedimai vyks tik internetu.

Visada pasidomėk įmone arba 
asmeniu, siūlančiu tau darbą.

socialiniuose tinkluose (pvz., Facebook, Instagram)
per pokalbių programėles (pvz., WhatsApp, 
Viber, Telegram) 
per netikrus darbo skelbimus (pvz., „piniginių 
pavedimų agentai“)
per iškylančias interneto reklamas
bendraujant gyvai arba el. paštu

Pinigų mulas – asmuo, kuris mainais į 
komisinius perduoda iš vienos 
trečiosios šalies gautus pinigus kitai – 
pavedimu arba grynaisiais.  Jeigu po kurio laiko 

atsisakytum bendradarbiauti 
su nusikaltėliais, gali sulaukti 

užpuolimo arba žiaurių 
grasinimų.

Tavo banko sąskaita gali būti 
uždaryta, o tu nebeturėsi 
galimybės atsidaryti naujos 
arba gauti kredito kortelę.

 Gali prarasti galimybę 
gauti paskolą studijoms 

arba būstui įsigyti.

Tau gali būti skirta 
kalėjimo bausmė, bauda 
arba viešieji darbai.

Lengvi pinigai be pastangų?
Per daug gerai, kad būtų tiesa!

Nusikaltėliai gali susisiekti su tavimi:

Neįsipainiok į pinigų plovimo grandinę

Neverta šito imtis



Pinigų mulas = Pinigų plovimas

Manai, kad nusikalstamos 
pinigų mulų schemos 

dalimi galėjo tapti tavo 
pažįstamas žmogus?

Pinigų mulai leidžia 
nusikaltėliams anonimiškai 

išplauti neteisėtai įgytas 
pajamas.

Nedelsdamas(-a) nustok 
pervedinėti pinigus. Pranešk 
savo bankui ar kitam 
finansinių paslaugų teikėjui ir 
informuok policiją. Jeigu 
bendravimas vyko 
socialiniame tinkle, informuok 
apie paskyrą šios platformos 
savininką.

Perspėk jį apie galimas 
pasekmės. Paragink liautis 

ir kuo greičiau pranešti 
policijai.

Manai, kad galėjai 
tapti pinigų mulų 
schemos dalimi?
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