
Измамници търсят жертвите в онлайн сайтове за 
запознанства, но също така могат да използват 
социални мрежи или имейл, за да осъществят контакт.  

КАКВИ СА ПРИЗНАЦИТЕ?

"РОМАНТИЧНИ" ИЗМАМИ

КАКВО МОЖЕТЕ ДА 
НАПРАВИТЕ? 

Бъдете много внимателни колко и 
каква лична информация споделяте в 
социалните мрежи и сайтовете за 
запознанства.      
  
Винаги обмисляйте рисковете. 
Измамниците се намират дори в 
най-реномираните сайтове.   
   
Не бързайте и задавайте въпроси. 

Проучете снимката и профила на 
лицето, за да видите дали материалите 
в него не са използвани другаде.  
    
Бъдете нащрек за правописни и 
граматически грешки, несъответствия в 
техните истории и извинения, като 
например, че камерата им не работи.  
       
Не споделяйте компрометиращ 
материал, който може да бъде 
използван за изнудване.    
  
Ако се уговорите да се срещнете 
наживо, кажете на вашите близки и 
приятели къде отивате.    
 
Избягвайте искания за пари. Никога не 
изпращайте пари или не давайте данни 
за кредитна карта, данни за онлайн 
профила си или копия на лични 
документи. 

Избягвайте да правите предварителни 
плащания. 
  
Не правете парични преводи за някого: 
прането на пари е престъпление.  
    

убичам те

Някого, с когото сте се 
запознали наскоро, показва 
силни чувства към вас и иска 
да водите личен разговор. 

Съобщенията често са 
написани с грешки и 
са неясни. 

Може да поискат да 
изпратите свои интимни 
снимки или видео.   

Първо печелят 
доверието ви. След 
това искат да им 
изпратите пари, 
подаръци или данни 
за банковите ви 
сметки/кредитните 
ви карти.   
  

Ако не изпратите парите, може 
да се опитат да ви изнудват. Ако 
ги изпратите, ще ви искат още.  
 

Онлайн профилът на 
събеседника ви не съответства 
на това, което ви казва.   

ЖЕРТВА ЛИ СТЕ? 
Не се чувствайте неудобно! 
Прекратете незабавно всякакъв контакт.    
Ако е възможно, запазете цялата комуникация, например, съобщенията 
в чата.     
Подайте оплакване в полицията.  
Подайте сигнал до сайта, където сте се запознали с измамника.   
Ако сте предоставили информация за банковата си сметка, незабавно 
се свържете с вашата банка.     
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