
1. DOWÓD OSOBISTY/PASZPORT
przesłanie sms, mailem, komunikatorem
internetowym zdjęcia/skanu Twojego
dokumentu tożsamości lub podania
numeru PESEL 

SZUKASZ PRACY ? 
UWAŻAJ NA OSZUSTÓW !!!

PRACODAWCA NIGDY NIE POPROSI CIĘ O:

PAMIĘTAJ:
Sprawdź dane pracodawcy - czy firma istnieje, czy nie
podszywa się pod podmiot istniejący
Zadawaj pytania, jeżeli nie rozumiesz na czym ma
polegać praca
Nie przekazuj swoich danych osobowych, zdjęć
dokumentów tożsamości osobom trzecim
Porozmawiaj z kimś bliskim o atrakcyjnej ofercie pracy

2. RACHUNEK BANKOWY I DANE DO
BANKOWOŚCI
o założenie rachunku bankowego w
konkretnym banku lub bankach i
przekazania danych do logowania do
banku

3. PRZELEWY
przesłanie  przelewu na wskazany przez
niego numer konta bankowego w celu
dodatkowej Twojej weryfikacji lub
przyjmowania przelewów bankowych od
wielu różnych osób

4. OPŁATY
wpłaty większej sumy pieniędzy za
otrzymanie pracy lub pośrednictwo w jej
otrzymaniu, opłatę za otrzymanie
dokumentów niezbędnych do podjęcia
pracy

Atrakcyjna oferta pracy bez wychodzenia z domu, wysokie
zarobki w krótkim czasie, wszystko on-line !!!

Tester płatności, menager sklepu internetowego a może
wystarczy założyć konto w banku i podać je pracodawcy 

z danymi do logowania  
Ale gdzie jest haczyk? 

PRZESYŁANIE PIENIĘDZY  ZA POŚREDNICTWEM KONTA BANKOWEGO W
ZAMIAN ZA OTRZYMANIE GOTÓWKI JEST NIELEGALNE !!!

NIE POMAGAJ PRZESTĘPCOM !!!



1. ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПАСПОРТ/
ЗАКОРДОННИЙ ПАСПОРТ
 вислати смс, електронную адресою,
через інтернет сторінку фотографією/
скан Твого документу або подання
номеру PESEL 

ШУКАЄШ РОБОТУ?
БУДЬТЕ ПИЛЬНІ – ШАХРАЇ !!!

 

РОБОТОДАВЕЦЬ НІКОЛИ НЕ БУДЕ
ПРОСИТИ У ТЕБЕ:

ПАМ’ЯТАЙ:
Перевід дані роботодавця- чи така фірма існує, чи
вони видають себе за іншу фірму 
Задавай запитання,якщо не розумієш на чому полягає
робота 
Не показуй своїх особистих даних, фотографій
документів – третім особам
Поговори з кимсь з своїх близьких про таку
престижну роботу.
 

2. БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК ТА
ДАНІ ДО МОБІЛЬНОГО
ДОДАТКУ
про відкриття банківського рахунку в
вибраному банку чи банках і потім
про переказ даних до логовання до
мобального банкінгу

3. ПЕРЕКАЗИ
переказ на конкретний поданий через
працедавце номер банківського
рахунку, для того що б Тебе
перевірити, або приймати перекази
від багатьох різних людей

4. ЗАПЛАТИТИ
вплатити більшу суму грошей, для
того що б отримати роботу, або за
посередництво в пошуках роботи,
оплатити документи необхідні для
роботи

Престижна робота не виходячи з дому, висока заробітня
плата за коротний термін, все онлайн!!!

Тестувальник оплат, менеджер інтернет магазину, а
може вистачить лише відкрити банківський рахунок та

передати всі дані до логування працедавцю? 
Але де тут гачок? 

 

ПЕРЕКАЗ КОШТІВ З НОМЕРУ РАХУНКУ НА НОМЕР
РАХУНКУ ЗА ТЕ, ЩО ВАМ ДАДУТЬ ГОТІВКУ
НЕЛЕГАЛЬНЕ!!! НЕ ДОПОМАГАЙ ШАХРАЯМ !!!


