
Frodi "CEO" iseħħ meta impjegat awtorizzat biex jagħmel pagamenti jiġi mqarraq sabiex iħallas 
fatturi fittizji jew jagħmel trasferimenti mhux awtorizzati għal ġo kontijiet oħrajn.

X' JIĠRI?

FRODI "CEO"

Il- frodist iċempel jew 
jibgħat imejl 
jippersonifika persuna 
mlaħħqa fil- kumpanija 
(eż: CEO).

Jiġi mitlub li jsir 
pagament urġenti.

L- impjegat huwa mitlub sabiex 
ma jimxix mal- proċeduri t' 
awtorizzazzjoni tas- soltu.

L- istruzzjonjiiet dwar x' se 
jiġri jistgħu jingħataw iktar 
tard jew minn persuna oħra 
permezz t' imejl.

Il- lingwa użata tkun tinkludi 
frażijiet bħal: "Żomm dan 
kunfidenzjali", "Ma nistax 
nkellmek mod ieħor bħalissa", eċċ.

Ħafna drabi, il- flejjes 
jintbagħtu f' banek 
barra mill- Ewropa.

Il- frodist ġeneralment 
ikollu għarfien tajjeb 
tal- organizzazzjoni.

Issir referenza għal sitwazzjoni 
sensittiva (eż: kontroll ta' taxxa, 
amalgamazzjoni, akwiżizzjoni).

L- impjegat jibgħat 
il- flejjes ġo kont 
amministrat       
mill- frodist.

X' INHUMA S- SINJALI?

Telefonata jew imejl mhux mitluba. Pressjoni kbira u sens t' urġenza.

Kuntatt ġej mingħand uffiċjal għoli li 
normalment ma jkollokx kuntatt miegħu.

Talba mhux tas- soltu li tmur kontra l- proċeduri 
normali.

Talba għal kunfidenzjalità assoluta. Theddid, tfaħħir żejjed jew wegħdiet.

Implementa proċeduri ta' verifikazzjoni għal talbiet 
ta' pagament li tirċievu permezz t' imejl.

!

Inkoraġixxi lill- impjegati sabiex jipproċessaw kull 
talba ta' pagament b' kawtela.

Implementa proċeduri interni ta' kontroll għal 
pagamenti kollha.

Tejjeb u aġġorna s- sigurta` teknika tal- kumpanija.

Kun konxju tar- riskji u assigura ruħek li l- 
impjegati jkunu mgħarrfa ukoll.

Infurma lill- Pulizija bi kwalunkwe attentat 
ta' frodi, anke jekk ma ġejtx iffrodat.

Irrevedi l- informazzjoni ppubilkata fuq il- websajt 
tal- kumpanija, irrestrinġi l- informazzjoni u uża 
kawtela fuq il- midja soċjali.

Stabilixxi rutina ta' rrapurtar sabiex tiġi 
indirizzata frodi.

X' TISTA' TAGĦMEL?

BĦALA KUMPANIJA BĦALA IMPJEGAT

Evita li tqassam informazzjoni dwar l- istruttura 
tal- kumpanija jew proċeduri ta' sigurtaċ. 

Tiftaħx links jew fajls mehmuża ma' messaġġi 
suspettużi.  Agħti attenzjoni partikolari meta 
tiċċekja il-kontijiet imejl personali tiegħek fuq 
kompjuters tal- kumpanija.

Jekk tirċievi telefonata jew imejl supettuża, 
informa lid- Dipartiment tal- IT.

Iċċekja sew dettalji tal- kontijiet imejl meta tkun 
qed tikkorrispondi dwar infomazzjoni sensittiva jew 
pagamenti.

F'każ ta' dubju dwar xi pagament, ikkonsulta ma' 
kollega kompetenti.

Segwi dejjem il- proċeduri ta' sigurta` għal 
pagamenti u xiri.  Qatt taqbeż passi fil- proċedura 
jew iċċedi għal pressjoni.

Irrestrinġi l- informazzjoni li tippublika onlajn u 
uża kawtela fuq il- midja soċjali.

!
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Qerq dwar investimenti komuni jinkludu opportunitajiet favorevoli għal xiri t' ishma, bonds, 
muniti virtwali, metall prezzjuż, investiment f' pajjiżi barranin jew enerġija alternattiva.

X' TISTA' TAGĦMEL?

QERQ DWAR INVESTIMENTI

Tirċievi kuntatt 
mhux mitlub, 
ripetutament.

X'INHUMA S- SINJALI?

Fittex pariri finanzjarji imparzjali qabel tagħmel investiment jew tgħaddi flejjes.

Irrifjuta telefonati mhux mitluba li joffru opportunitajiet t' investiment.

Kun suspettuż minn opportunitajiet li joffru investiment sikur bi qligħ kbir garantit.

Attent minn qerq ieħor.  Jekk diġa' investejt f' opportunita` qarrieqa, hemm ċans kbir li ser tiġi 
avviċinat b' opportunitajiet oħrajn.

Ikkuntattja lill- Pulizija jekk għandek suspett.

L- offerta tkun għal żmien 
limitat. 

Tiġi mwiegħed qligħ fuq        
l- investiment mgħaġġel u 
tiġi assigurat li l- investiment 
huwa sikur.

L- offerta hija 
disponibbli għalik 
biss u tiġi mitlub biex 
ma taqsamhiex ma' 
ħaddieħor.
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X' TISTA' TAGĦMEL?

BĦALA 
KUMPANIJA

Assigura ruħek li l- impjegati 
jkunu konxji dwar din it- tip  
ta' frodi u kif jistgħu 
jevitawha.  

! Infurma lill- Pulizija bi kwalunkwe attentat ta' frodi, anke jekk ma ġejtx iffrodat.

Agħti struzzjonijiet lill- impjegati 
sabiex jiċċekjaw il- fatturi kollha 
għall-irregolaritajiet.

Irrevedi l- informazzjoni ppublikata fuq 
il- websajt tal- kumpanija, partikolarment 
dettalji dwar provdituri u kuntratti. Itlob 
lill- impjegati sabiex jillimitaw dak li 
jippublikaw fuq il-midja soċjali.

Implementa proċeduri ta' 
verifikazzjoni għal talbiet 
ta' pagament li tirċievi.

Ivverifika t- talbiet kollha li 
tirċievi mingħand provdituri, 
speċjalment jekk jintalab bdil 
fid- dettalji bankarji ta' fejn 
għandu jsir il- pagament.
 

Tużax dettalji fl- ittra/ fax/ 
imejl li rċevejt biex tagħmel 
kuntatt.  Uża dettalji minn 
korrispondenza preċedenti 
biex tikkuntatja lil dak li jkun. 

Stabilixxi proċedura sabiex pagamenti t' 
ammonti ikbar minn ċertu kont jiġu 
vverfikati qabel ma jsir il- ħlas (eż: 
laqgħa mal- kumpanija).

Meta tagħmel pagament, ibgħat 
imejl sabiex tinforma 
lill-kumpanija li qed tħallas.  
Inkludi dettalji dwar il- benefiċjarju 
u l- aħħar erba' numri tal- kont 
bankarju bħala mezz ta' sigurta`.

Stabilixxi punt uniku ta' kuntatt 
fi ħdan il- kumpaniji li tħallas 
regolarment.

BĦALA 
IMPJEGAT

Irrestrinġi l- informazzjoni 
dwar min iħaddmek  li 
tippublika fuq il- midja soċjali.
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X' JIĠRI?

Kumpanija tiġi avviċinata minn xi 
ħadd li qed jippersonifika kreditur 
jew provditur tal- kumpanija.

Il- kuntatt jista' jsir b' diversi modi: 
telefon, ittri, imejl, eċċ.

Il- frodist jitlob li d- dettalji tal- kont bankarju fejn 
is-soltu jsiru l- pagamenti jiġu mibdula.  Il- kont      
il- ġdid ikun ikkontrollat mill- frodist.

FATTURI QARRIEQA



Special Offer
Buy

! Infurma lill-Pulizija bi kwalunkwe attentat ta' frodi, anke jekk ma ġejtx iffrodat.

QERQ DWAR XIRI ONLAJN

Hemm ħafna opportunitajiet onlajn 
tajbin, pero oqgħod attent minn 
dawk qarrieqa.

X' TISTA' TAGĦMEL?

Uża websajts lokali fejn possibli - f' każ ta' diffikulta` għandek ċans aħjar għal rimedju.

Irriċerka - iċċekja x' kummenti hemm onlajn qabel tixtri.

Uża karti tal- kreditu - għandek ċans ikbar li ġġib flusek lura.

Ħallas biss b' servizzi ta' pagamenti sikuri - Aħsibha darbtejn jekk tiġi mitlub 
tħallas permezz ta' trasferiment ta' flus.

Meta qed tħallas, uża konnessjoni tal- internet sikura - evita 
konnessjonijet Wifi f' postijiet pubbliċi.

Ħallas permezz t' apparat sikur - żomm is- sistema operattiva u programmi 
ta' sigurta` aġġornati.

Attent mnn riklami li joffri offerti tajbin ħafna - jekk l-opportunita` hija tajba wisq biex tkun reali, probabli 
mhix!

Riklam li rbaħt premju?  Aħsibha darbtejn, jista jkun li huwa programm malizzjuż.

Jekk il- prodott ma wasalekx, ikkuntattja lill- bejjiegħ.  Jekk ma jwieġbekx, informa lill-bank.

70%

SUPER
OFFER

Special Offer
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Imejls qarrieqa jistgħu jiżgwidawk sabiex tikxef 
dettalji personali jew bankarji tiegħek.

Il- kriminali jiddependu fuq l- għaġġla.  
Mal- ewwel daqqa t' għajn, dawn 
l-imejls jistgħu jidhru ġenwini.

Aġġorna regolarment il- programmi tiegħek - 
inkluż il- browser, sistemi ta' sigurta` u 
sistema operattiva.

Oqgħod attent meta imejl li tirċievi titolbok 
informazzjoni sensittiva (eż: kodiċi t' aċċess 
għall-kontijiet tiegħek).

Innota fid-dettall il- kontenut tal- imejl:  
ikkumpara l- indirizz ma' messaġġi preċedenti.  
Iċċekja għall-żbalji tal-kitba jew 
fil-grammatika.

Tirrispondix imejls suspettużi.  Minflok, 
ikkorrispondi mal-bank billi ddaħħal l-indirizz 
elettroniku inti stess.

Tiklikjax fuq links jew files mehmuża mal- 
messaġġ.  Minflok, daħħal indirizz 
għall-websajts manwalment.

Fejn għandek dubju, iċċekja mal-bank billi 
ċċempel jew żżur il- websajt tal- bank.

X' JIĠRI? X' TISTA' TAGĦMEL?

IMEJLS BANKARJI QARRIEQA

Dawn l- imejls:

Attent meta qed tuża mobajl.  Id- daqs 
ċkejken tal-iscreen jfisser li huwa iktar 
diffiċli biex tinnota dettalji li jindikaw 
korrispondenza qarrieqa.

jistgħu jkunu jidhru identiċi għal 
imejls li normalment tirċievi 
mingħand il- bank tiegħek.

jużaw lingwa li tagħti 
sens t' urġenza għall- 
korrispondenza.

jikkupjaw disinni u 
lingwa użata f' imejls 
ġenwini.

jitlobuk tniżżel 
dokument anness 
mal- imejl jew 
tiklikkja fuq link.
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Il- frodisti jfittxu l- vittmi tagħhom fuq dating websajts, 
pero jużaw il- midja soċjali u imejls biex jagħmlu kuntatt.

X'INHUMA S- SINJALI?

IMĦABBA QARRIEQA

Oqgħod attent ħafna dwar x'informazzjoni 
tippublika dwarek fuq il- midja soċjali u 
profili f' dating websajts.

Ikkunsidra r- riskji. Il- frodisti jinsabu 
fuq l- iktar websajts stabbiliti.

Tgħaġġilx u staqsi mistoqsijiet.

Fittex onlajn ir- ritratt tal- persuna u 
informazzjoni oħra li għandek biex tara 
din ġietx użata x'imkien ieħor.

Iftaħ għajnejk għal sinjali ta' twissija 
bħal żbalji grammatiċi, inkonsistenzi    
fl- istorja tagħhom u skużi biex ma 
jixegħlux il-webcam.

Tgħaddix materjal kompromettenti li 
jista jiġi użat biex jirrikattak.

Jekk tiddeċiedi li tiltaqa' personalment, 
għid lil xi ħadd fejn ser tkun.

Attent minn talbiet għal flus.  Qatt 
tibgħat flejjes, dettalji tal- kards tiegħek, 
informazzjoni tal- kontijiet tiegħek jew 
kopji ta' dokumenti.

Evita li tibgħat flejjes bil-quddiem.

Tibgħatx flejjes f'isem ħaddieħor:          
il- ħasil tal- flus huwa reat kriminali.

X'TISTA' TAGĦMEL?

LOBE U

Xi ħadd li ltqajt miegħu onlajn 
reċentament jiddikjara emozzjonjiiet 
b'saħħithom ħafna u jitlob li jiċċetja 
miegħek privatament.

Il- messaġġi ħafna drabi 
jkollhom żbalji tal-kitba 
u huma vagi.

Jistgħu jitolbuk li 
tibgħatilhom ritratti jew 
vidjows intimi tiegħek.

L- ewwel jirbħu l- fiduċja 
tiegħek.  Imbagħad 
jitlobuk il- flus, rigali jew 
dettalji  bankarji jew tal- 
kards tiegħek.

Jekk ma tagħtihomx flus, jippruvaw 
jirrikattawk.  Meta tibgħat flejjes, 
jitolbuk iktar.

L- informazzjoni li ssib dwarhom 
onlajn mhux konsistenti ma' dak li 
jgħidulek fuqhom.

INTI VITTMA?
M'għandekx għalfejn tistħi!
Waqqaf kull kuntatt immedjatament.
Fejn possibli, żomm kopja tal- korrispondenza kollha,               
inkluż messaġġi.
Agħmel rapport lill- Pulizija
Agħmel rapport mal- websajt fejn sar l- ewwel kuntatt mal- frodist.
Jekk tajt dettalji ta' xi kont bankarju jew kard, informa lill- bank.
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YOUR BANK 

Due to the new rules we need 
you to verify your bank account 
details. 

Please click here 
http://yourbank.eu to verify 
your details. 

Messaġġi SMS qarrieqa jintużaw mill-frodisti 
biex jiġbru informazzjoni personali, finanzjarja 
jew bankarja tiegħek.

Il- messaġġ ġeneralment jitolbok tiklikkja fuq link jew 
iċċempel numru sabiex "tivverifika" jew "taġġorna" d- 
dettalji bankarji tiegħek.  Madanakollu, il- messaġġ 
ikun qarrieq peress li l- frodist ikun qed jimpersonifika 
kumpanija ġenwina.

X' JIĠRI?

X' TISTA' TAGĦMEL?

Tiklikjax fuq links, stampi jew fajls mehmuża ma' messaġġi li ġejjin minn sorsi mhux verifikati.

Tgħaġġilx.  Ħu l- ħin tiegħek sabiex tivverifika l- ġenwinita` tal- messaġġ qabel tirrispondi.

Tirrispondix messaġġi li jitlobuk il- PIN, kodiċi t' aċċess jew kredenzjali oħrajn tiegħek.

F' każ ta' dubju jew jekk irrispondejt għal xi messaġġ minn dawn, ikkuntattja lill-bank minnufih.

SMS BANKARJI QARRIEQA 
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ERROR

Imejls bankarji qarrieqa ġeneralment ikun fihom link għal 
websajts bankarji qarrieqa fejn int ser tiġi mitlub tagħti 
informazzjoni personali jew finanzjarja. 

Websajts bankarji qarrieqa jkunu jidhru identiċi għal websajts ġenwini.  Websajts qarrieqa jkollhom 
'pop-up windows' li jitolbuk biex iddaħħal il-kredenzjali tiegħek.  Websajts ġenwini ma jkollhomx 
dawn il- 'pop-up windows'.

X'INHUMA S- SINJALI?

X' TISTA' TAGĦMEL?

WEBSAJTS BANKARJI QARRIEQA

Dawn il- websajts 
ġeneralment ikollhom:

URGENT
YOU’R BANK

Messaġġi urġenti li ma jkunux 
jinstabu fuq websajts ġenwini.

Disinn inferjuri: oqgħod attent 
għall-inkonsistenzi fid- disinn, żbalji 
tal- kitba jew żbalji tal- grammatika.

'Pop-up windows': dawn 
ġeneralment jintużaw biex 
tinġabar informazzjoni 
sensittiva mingħandek.  
Tiklikkjax fuqhom u tagħtix 
informazzjoni mitluba 
permezz tagħhom.

Tikklikjax fuq links li jkun 
hemm f' imejls li tirċievi.

Jekk hemm xi ħaġa importanti, 
il- bank jinfurmak permezz ta' 
messaġġ wara li inti tkun 
aċċessajt il- kont tiegħek.

Ittajpja l-indirizz tal-websajt 
manwalment jew uża link mill- 
'Favourites' tal- browser tiegħek.

Uża browser li jista' jibblokkja 
'pop-up windows'.

BANK

AcceptDecline
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Telefonati bankarji qarrieqa jintużaw minn frodisti sabiex 
tinġabar informazzjoni personali jew finanzjarja jew sabiex 
jiġu trasferiti flus lilhom.

TELEFONATI BANKARJI QARRIEQA

No Caller ID

AcceptDecline

X' TISTA' TAGĦMEL?
Attent minn telefonati mhux mitluba.

Ħu nota tan- numru tat- telefon u infurmahom li ser iċċemplilhom lura.

Sabiex tivverifika l- ġenwinita` tat- telefonata, fittex id- dettalji 
tal- organizzazzjoni u kkuntatjahom direttament.

Tużax in- numru li ngħatajt matul it- telefonata biex tivverifika 
l- ġenwinita` ta' min ċempel. Dan in- numru jista' jkun qarrieq.

Frodist jista' jsib dettalji bażiċi dwarek onlajn (eż: midja 
soċjali).  Tassumix li t- telefonata hija ġenwina sempliċiment 
għax jafu dawn id- dettalji dwarek.

Qatt tagħti dettalji tal- kards tiegħek jew kodiċi t' aċċess tal- 
kontijiet tiegħek. Il- bank tiegħek qatt m'hu se jitolbok din         
l- informazzjoni.

Tibgħatx flejjes f' kontijiet oħrajn, anke jekk intlabt tagħmel dan. Il- 
bank qatt m'hu se jitolbok tagħmel trasferiment ta' dan it- tip.

F' każ ta' dubju, tkellem mal- bank tiegħek minnufih.
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