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Krāpniecība caur zip.lv un ss.lv
Tā tad, ievietoju sludinājumu un saskāros ar interesantu lietiņu, pat ne lietiņu, tā tad - krāpniekiem no
Nigērijas. Pāris dienas pēc sludinājuma ievietošanas man uz e-pastu atnāca ziņa, ka vēlās pirkt manu
telefonu, man gan tas likās dīvaini, kā kāds no Nigērijas vispār varēja saprast, kas manā sludinājumā
rakstīts, uzreiz bija skaidrs, ka kaut kas nav riktīgi tur, neprasa neko par preci, tik, ka vēlās ātrāk saņemt.
Ok, uzrakstu cenu utt, pēc laika atnāk jauns e-pasts, ka dzīvojot UK, bet telefonu vēlas nosūtīt dēlam kā
dāvanu uz Nigēriju un lai es iedodu savas bankas vai paypal datus, ka izsūtīs naudu. Intereses pēc iedevu
bankas datus un uz ko sekoja vēstule, ka naudu izsūtijis + saņēmu epastu no itkā viņa bankas par sūtījumu
un ka naudu saņemšu, kad viņa bankai aizsūtīšu EMS sūtījuma numuru /preci jāizsūta pa priekšu un tad
tik saņemšu naudu. Nu kur tād tā reāli notiek? Nekur. Neviens nedos preci pa priekšu/. Tā kā neesmu
lētticīga, ātri vien pačekoju googlē domēna vārdu, kas bija bankas epasta adresē. Protams, domēns nav
nekādas bankas, bet bezmaksas epastu serviss - accountant.com :D bet vēstule, itkā no bankas, bija glīti
noformēta, pat ar reālas bankas dizaina elementiem /Citi bank/. Momentā pēc bankas vēstules atnāca
epasts no viņa paša, ar garu tekstu, ka banka tikko izsūtijusi man ziņu, jo viņš arī saņēmis ziņas kopiju
/kas gan ir nereāli, jo vēstule bija gara un nav iespējams tik ātri uzrakstīt/. Tā tad lieta sekojoša - tas ir
bots, kas ģenerē atbildes, atkarībā no uzrakstītā. Man rakstīja 2 dažādi epasti un abiem teksti praktiski
identiski /tik nez kāpēc atšķīrās adreses ar vienu un to pašu vārdu - John Obrien/. Cik ar palasīju par citu
pieredzi, tad visbiežāk raksta, ka jāsūta dēlam, meitai, radiniekam un nez kam kā dāvana un pats dzīvo
citur. Tā pat arī - ja dos paypal datus, tad nāks vēstules itkā no paypal, kur pat beigu beigās nāk draudu
vēstules, no itkā paypal par saistību nepildīšanu un sūdzēšanu nez kur, jo prasot izsūtīt naudu par pasta
pakalpojumiem. Iespējams kāds ar šo jau ir saskāries, kas pēdējā laikā licis sludinājumu ss.lv vai zip.lv
/pārsvarā šī krāpšana vairāk nāk caur zip.lv/, bet tie, kas par ko šādu nezina, iesaku būt uzmanīgiem un
neticēt visam, kas rakstīts, lai arī cik piedāvājums būtu labs. Nigērija pati par sevi izceļas ar to, ka no
turienes nāk daudz krāpnieku, tāpēc arī viņi nespēj saņemt preces kaut no ebay. Preces, ko vēlās nopirkt,
ir visādas, mobilie telefoni, foto kameras, mašīnas un pat dzīvnieki, tā tad visu, ko vien var nopirkt. Ja
saņemtiet apmēram šādu pirmo vēstuli, pēc sludinājuma, ss.lv vai zip.lv lapās, ievietošanas --> "Is the
item still available for sale..?", nemaz neatbildiet, lai nebojātu sev nervus:D Neviens no ārzemēm neies
sēdēt ss vai zip un nepirks Jūsu preci no Latvijas, jo vispār nesapratīs sludinājuma tekstu:D
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