
NOMĒRI,
PIRMS RĪKOJIES

UZMANIES NO FINANŠU  
KRĀPNIEKIEM!

APSTĀJIES

Brīdis, kad 
pārdomā 
saņemto 
informāciju  
un izvērtē situāciju,  
var Tevi pasargāt!

Tev ir tiesības 
pārbaudīt informāciju 
un nesteidzīgi pieņemt 
atbildīgu lēmumu  
par finansēm.  
Noraidīt vai ignorēt 
visus pieprasījumus 
ir pareizi. Tikai 
noziedznieki mēģinās 
steidzināt un  
radīt paniku.

Nekavējoties sazinies  
ar banku, ja Tev ir 
aizdomas,  
ka esi iesaistīts 
krāpniecībā,  
un ziņo par to 
policijai, Patērētāju 
tiesību aizsardzības 
centram vai Finanšu 
un kapitāla tirgus 
komisijai.

Tu saņem zvanu no nepazīstama 
numura. Balss krievu valodā stādās 
priekšā kā kādas uzraudzības 
iestādes pārstāvis un skaidro, 
ka, veicot uzraudzības funkcijas, 
uz Tava vārda ir atrasts virtuālās 
valūtas konts, kurā esošos līdzekļus 
ir iespējams atgūt, pārskaitot tos 
uz citu kontu. Personas piedāvā 
atvērt gan kontu, gan pārskaitīt it 
kā atrasto naudu. Konta atvēršanas 
gadījumā var tikt izpausta Jūsu 
sensitīvā un maksājumu karšu 
informācija, tostarp viltvārži 
pieprasa veikt maksājumus 
priekšapmaksas veidā, lai saņemtu  
it kā atrasto naudu.

PĀRBAUDI AIZSARGĀ

PIRMS IEGULDI NAUDU, IEVĒRO ŠOS 3 NOTEIKUMUS!KAS NOTIEK? PIEMĒRS

Finanšu krāpnieki ir talantīgi 
un psiholoģiju labi pārzinoši 
noziedznieki, kuri nepārtraukti 
izdomā jaunas metodes,  
kā apmānīt cilvēkus un  
izkrāpt viņu naudu. 

Ja iekrīti viņu slazdos, iespēja,  
ka atgūsi savus finanšu līdzekļus,  
ir ļoti maza. Labi, ka ir dažas 
vienkāršas pazīmes, pēc  
kurām var atpazīt krāpšanas 
mēģinājumus.

Lai būtu drošībā, izlasi sekojošo 
informāciju un pārliecinies,  
ka spēsi sevi pasargāt!

Ieguldījumu pakalpojumu sniedzējus, kuriem ir tiesības strādāt  
Latvijā, meklē Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājaslapā   www.fktk.lv



KĀ ATPAZĪT?

IR ĀRKĀRTĪGI UZSTĀJĪGI, NEPIEKRĪT 
ATRAIDĪJUMAM
Viena no pazīmēm, kā atpazīt krāpniekus, ir 
viņu uzstājība, neatlaidība un reizēm pat draudi. 
Viņi mēdz sazvanītajam sarunas biedram izteikt 
pārmetumus, raisīt spriedzes un vainas sajūtu. 
Tev nav tajā jāklausās, vislabāk vienkārši pārtrauc 
sarunu!

IZLIEKAS PAR BANKAS VAI FINANŠU
UZRAUDZĪBAS IESTĀDES PĀRSTĀVI
Lai raisītu cilvēku uzticību un mudinātu ieklausīties, 
viltvārži mēdz uzdoties par bankas vai kādas finanšu 
uzraudzības iestādes pārstāvjiem. Atceries, ka 
finanšu uzraudzības iestādes un banku darbinieki 
nezvana klientiem. Tas notiek tikai situācijās, 
kad finanšu iestāžu klienti pēc savas iniciatīvas 
ir vērsušies iestādē, lai noskaidrotu kādu viņus 
interesējošu jautājumu, un notikusi vienošanās  
par turpmāku sarunu pa tālruni.

LŪDZ IZPAUST VAI IEVADĪT DATUS
Krāpnieki pieprasa nosaukt vai kādās interneta 
vietnēs ievadīt informāciju par Taviem personas, 
maksājumu kartes vai internetbankas datiem. Šī 
ir neizpaužama informācija. Finanšu uzraudzības 
iestādes un bankas nekad šādi nerīkojas un šādas 
ziņas nelūdz. Šādu informāciju nekādā gadījumā 
nedrīkst atklāt svešiniekiem.

NEPAZĪSTAMI ĀRVALSTU NUMURI 
Krāpnieki mēdz zvanīt pa tālruni, parasti 
no numuriem ar ārvalstu kodu. Tomēr jābūt 
piesardzīgiem, jo krāpnieki var izmantot arī tālruņa 
numurus, kas sākas ar Latvijas kodu +371. Neatver 
un nepārsūti aizdomīgas tālrunī saņemtas ziņas un 
e-pastus.

SOLA LIELAS PROCENTLIKMES, 
IZMANTO SLAVENĪBAS
Viens no krāpšanas paņēmieniem ir reklāmas, 
kas stāsta par neticami lielām procentlikmēm. 
Šīs reklāmas izmanto sabiedrībā pazīstamas 
personas, atsaucas uz neesošiem ziņu sižetiem 
un izdomātu pozitīvo pieredzi. Tas notiek bez 
slavenību ziņas, lai vairotu cilvēku uzticību.

MUDINA TEVI RĪKOTIES STEIDZAMI
Krāpnieki bieži vien izmanto izdomātus 
stāstus un steidzina veikt kādas darbības, lai 
Tu it kā nepazaudētu naudu. Nepakļaujies 
manipulācijām, neko nedari steigā un 
nepārdomāti, jo, tieši šādi rīkojoties, Tu, 
visticamāk, nauduzaudēsi. 

NEATKLĀJ SAVU PATIESO 
VĀRDU, UZVĀRDU, UZŅĒMUMU, 
KONTAKTINFORMĀCIJU
Krāpnieki izvairās atbildēt uz jautājumiem, kas 
ļautu viņus identificēt vai atpazīt. Cilvēki, kuri 
kļuvuši par krāpnieku upuriem, gandrīz neko 
nevar pastāstīt par personām, kas ar viņiem 
sazinājušās, vai uzņēmumiem, kuros it kā 
ieguldīta nauda.

RUNĀ KRIEVU VALODĀ
Krāpnieki bieži runā krievu valodā. Lūgums 
pāriet uz sarunu latviešu valodā netiek ievērots. 
Atceries, ka uzraudzības iestāžu un banku 
saziņas pamatvaloda nav krievu valoda.

KĀ RĪKOTIES?
   Pārtrauc sarunu!

   Neatver un nepārsūti aizdomīgus 
e-pastus un ziņas tālrunī!

   Neizpaud savus personas un 
maksājumu karšu/bankas datus!

   Neveic sasteigtas darbības, neļauj tās 
veikt citiem Tavā vietā!

   Neļauj pieslēgties Tavam datoram!

   Neuzsāc čatu, neapmeklē 
nepazīstamas vietnes, kuras Tev lūdz 
apmeklēt zvana laikā, neveic šādās 
vietnēs sasteigtas un nepārdomātas 
darbības. 

   Neievadi savus personas vai 
maksājumu kartes datus!

   Sazinies ar savu banku, seko bankas 
paziņojumiem!

Brīdinājumus par atklātiem nelicencētu pakalpojumu  
sniedzējiem meklē Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājaslapā  www.fktk.lv


