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Чувајте се од измами 
 
Целта на измамите е да ве прелажат за да ги дадете некому вашите пари или лични 
информации.  
 
Измамниците избираат луѓе од секакво потекло, од сите возрасти и висина на приходи 
ширум цела Австралија. Тие обично ќе ви побараат пари, или ќе ви понудат некакви исплати 
и услуги ако им дадете пари или ако им ги кажете вашите лични информации.  
 
Измамниците може да се преправаат дека се од Department of Human Services за да можат 
да ве прелажат да им дадете пари или да им ги кажете вашите лични поединости. Тие може:  
 

 да ви понудат наградни исплати (бонуси) 

 да ви понудат бесплатни подароци 

 да ви речат дека државата ви должи пари, или  

 да ви се закануваат дека некоја исплата што ја добивате од државата ќе ви биде 
укината ако не им дадете пари. 
 

Ако некој ви земе пари со измама, веројатно нема да си ги добиете назад тие пари. 

Најчести измами 

Некои од најчестите видови на измами се измамите за поврат на пари и измамите што се 
нарекуваат phishing.   

Измами за поврат на пари 

Измамниците ќе се обидат да ве уверат дека може да добиете пари од државата, од некоја 
банка или од друга организација во која имате доверба. Еве некои знаци кои ќе ве 
предупредат дека можеби сте станале цел на измама за поврат на пари: 

 Сте добиле неочекувана електронска порака, текстуална порака на мобилен телефон 

или телефонски повик со кои ве известуваат дека може да побарате поврат на пари. 

 Лицето што ви се јавило или ви ја пратило пораката се преправа дека е од некој 

државен оддел, банка или организација во која имате доверба. 

 Од вас ќе побараат однапред да платите одреден паричен износ на име 

административни трошоци или такси пред да ви бидат вратени парите. 

Phishing 

Измамниците ќе се обидат да ве прелажат за да ги кажете вашите лични информации како 
што се бројот на вашата банковна сметка, лозинките или бројот на вашата кредитна 
картичка. Еве некои знаци кои ќе ве предупредат дека можеби сте станале цел на измама со 
phishing: 

 Сте добиле електронска порака, текстуална порака на мобилен телефон или 

телефонски повик од некој што тврди дека е претставник на некоја државна 

организација или на друг бизнис со којшто вие си имате работа, и лицето што ви се 

јавило од вас бара да ги обновите или потврдите вашите лични поединости. 

 Во електронската или текстуалната порака вашето име не е точно напишано и во неа 

може да има дактилографски или јазични грешки. 

 Ако ве упатиле до некое место на интернет за да ги обновите вашите лични 

поединсоти, URL адресата на тоа место на интернет не личи на онаа вообичаената 

што го користите, а од вас бараат да кажете поединости што обично не ги давате.  
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Бидете претпазливи! Ако нешто звучи премногу добро за да биде вистинито – веројатно не е 
вистинито. 

 

Запомнете, ние никогаш нема:  

 да побараме од вас да ни ги кажете вашите лозинки или Personal Identification 

Numbers (PINs) 

 да ви телефонираме или да ви пратиме порака со која ќе побараме да уплатите пари 

за да добиете некоја повластица или за да ви вратиме некакви пари што ви ги 

должиме 

 да стапиме во контакт со вас преку електронска пошта или преку социјални мрежи на 

интернет како што се Facebook или Twitter и да бараме од вас да ни ги кажете вашите 

лични поединости, или  

 да ве посетиме во вашиот дом без да ве известиме претходно за тоа. 

 
Што треба да сторите ако мислите дека сте измамени? 
 

 Ако мислите дека сте му ги дале вашите банковни поединости на измамник, јавете се 

веднаш во вашата банка или финансиска институција.  

 Ако некој ви зел пари со измама, веднаш пријавете го тоа во локалната полиција.  

 Пријавете ја измамата во Australian Competition and Consumer Commission (ACCC). 

ACCC ги користи пријавите за измами за да ги предупреди луѓето за сите тековни 

измами, за да следи со кои начини се служат измамниците и за да ги спречи 

измамите секогаш кога е тоа можно. Измамите може да ги пријавите во ACCC преку 

интернет преку страницата ‘Report a scam’ (Пријавете измама) на службата 

Scamwatch на scamwatch.gov.au 

Ако зборувате на јазик што не е англиски, јавете се во Преведувачката служба (TIS National) 

на 131 450, и замолете ги да се јават во службата Scamwatch.   

 
За повеќе информации: 

 појдете на humanservices.gov.au и побарајте под ‘scams’ (измами)    

 појдете на humanservices.gov.au/yourlanguage каде што може да прочитате, 
слушнете или гледате информации на други јазици  

 јавете ни се на 131 202 за да зборувате со некого на македонски јазик, или  

 посетете го вашиот локален центар за услуги на клиентите (service centre). 
 
Напомена: повиците од вашиот телефон до броеви што почнуваат со ‘13’ од кое и да било 
место во Австралија се наплаќаат по однапред утврдена тарифа. Таа тарифа може да се 
разликува од цената за локален телефонски повик, а исто така може да се разликува и од 
една до друга телефонска компанија. Повиците до броеви што почнуваат со ‘1800’ од 
вашиот домашен телефон се бесплатни. Повиците од јавни и мобилни телефони може да 
бидат временски мерени и наплатени по повисока тарифа.
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Beware of scams 
 
A scam is designed to trick you into giving away your money or personal information.  
 
Scammers target people of all backgrounds, ages and income levels across Australia. They’ll 
usually ask for money, or they’ll offer you payments and services in return for money or your 
personal information.  
 
Scammers might pretend to be from the Department of Human Services so they can trick you into 
giving away your money or details. They might:  
 

 offer bonus payments 

 offer free gifts 

 tell you the government owes you money, or   

 threaten to cancel your government payment unless you give them money. 
 

If you lose money because of a scam, you probably won’t get it back. 

Common scams 

Some of the most common scams are reclaim scams and phishing.   

Reclaim scams 

Scammers will try to convince you that you can get money from the government, a bank, or 
another trusted organisation. These are some warning signs you might be a target of a reclaim 
scam: 

 You get an unexpected email, text message or phone call that says you can reclaim 

money. 

 The caller or sender pretends to be from a government department, bank, or trusted 

organisation. 

 You’re asked to pay an upfront fee, to cover administration fees or taxes, before you get 

the money. 

Phishing 

Scammers will try to trick you into giving out personal information such as your bank account 
numbers, passwords or credit card numbers. These are some warning signs you might be a target 
of phishing: 

 You get an email, text message or phone call from someone claiming to be from the 

government or other business you deal with, asking you to update or verify your details. 

 The email or text message doesn’t use your proper name and may have typing and 

grammar mistakes. 

 If you’re directed to a website to update your details, the website URL doesn’t look like the 

usual one you use, and you’re asked for details you don’t normally give.  

Be wary! If it sounds too good to be true—it probably is. 
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Remember, we’ll never:  

 ask you for passwords or Personal Identification Numbers (PINs) 

 call or message to ask you to send money for a benefit or something you’re owed 

 contact you through email or social media sites like Facebook or Twitter asking for your 

personal information, or  

 visit your home without letting you know first. 

 
What should you do if you think you’ve been scammed? 
 

 If you think you’ve given your bank details to a scammer, contact your bank or financial 

institution immediately.  

 If you’ve lost money because of a scam, report it to the local police immediately.  

 Report the scam to the Australian Competition and Consumer Commission (ACCC). The 

ACCC uses reports about scams to warn people about current scams, watch trends and 

stop scams where possible. You can report scams online to the ACCC through 

Scamwatch’s ‘Report a scam’ page at scamwatch.gov.au 

 If you speak a language other than English, call the Translating and Interpreting Service (TIS 

National) on 131 450, and ask them to call Scamwatch.   

 
For more information: 

 go to humanservices.gov.au and search ‘scams’    

 go to humanservices.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch 
information in other languages  

 call us on 131 202 to speak to someone in your language, or   

 visit your local service centre. 

 
Note: calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a 
fixed rate. That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone 
service providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and 
mobile phones may be timed and charged at a higher rate. 


