ахрайська пастка!
Остерігайтеся сумнівних
пропозицій роботи.
Феномен „пакет-агент“ або „товарний агент“ знайомий протягом багатьох років, але незважаючи на це, шахраї
і досі користуються успіхом. Міжнародно активні злочинні угруповання пропонують в інтернет форах, на інтернетбіржі праці, а також в газетах для російськомовного населення Німеччини начебто прибуткові робочі місця у
якості: - менеджера пакунків, - експедитора, - тестового покупця, - помічника логіста, - контролера
або схожі пропозиції і таким чином заманюють на високооплачувану віддалену роботу з дому. При цьому злочинці
безсоромно використовують для своїх цілей людей, які шукали роботу протягом багатьох років. На перший
погляд такі пропозиції щодо роботи від фірм з професійно оформленим логотипом та «справжніми» робочими
договорами видаються серйозними і реальними. Насправді за цим ховається організоване шахрайство.
Завдання „пакет-агента“ полягає у прийомі посилок від різних фірм, в окремих випадках перепакування,
„документація“ стану товарів та пересилання по адресах, в основному за кордон, які вказані роботодавцем.
Обіцяна зарплатня зазвичай не виплачується.
Чого залучені до співпраці особи не знають: високоякісні товари замовляються через Інтернет на ім‘я „пакетагента“, тобто на ім‘я співробітника. Оплата цих товарів відбувається за допомогою даних кредитної картки,
добутих шахрайським чином. «Пакет- агент» необхідний тільки для замаскування слідів, що ведуть до злочинців.
Таким чином, співробітник, найнятий пакет- агентом, легковажно порушує закон і стає винним у злочині по
відмиванню грошей. Взгодом він стикається з вимогами кредиторів та фірм, оскільки він є „замовником“ та
одержувачем пакетів.
Поліція наполегливо застерігає від прийняття таких пропозицій роботи.
Що ви можете зробити і на що ви повинні звертати вашу увагу?
•
•
•
•
•
•
•
•

Ретельно та з особливою обережністю перевіряйте пропозиції роботи.
В чому полягає ваша робота? Чи розумно і логічно те, що ви повинні виконувати?
Не надавайте невідомим фірмам або невідомим особам по інтернету або факсом ваш адрес і ваш банківський
рахунок.
Не надсилайте жодній невідомій фірмі або особі копію вашого паспорта.
Основне правило: Чим привабливіша або спокусливіша пропозиція, тим критичніше Ви її розглядаєте!
Не піддавайтеся залякуванням з боку вашого „роботодавця“ з метою дотримання підписаного вами
„контракту“.
Якщо ви отримали таку чи подібну пропозицію, одразу зверніться до поліції та не пересилайте подальші
пакети.
Зберігайте кореспонденцію з вашим „роботодавцем“, робіть копії накладних, рахунків, етикеток та адресів
доставки.
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