Övning, för vart och ett av de fyra exemplen som följer:

Kan du avgöra om det här är riktigt eller lurendrejeri? Hur?

Kunde du ta reda på det med säkerhet? Hur?

Vad skulle kunna hända om du gör som du ombeds?

Har du råkat ut för liknande kontaktförsök som kan vara försök till att lura dig?

Alla exempel utom det tredje har kommit per epost, det tredje har kommit på
papper i kuvert hemskickat per post. På följande sidor är exemplen, ett brev
per sida. Eventuell tilläggsinformation är skriven in i nedre kanten och den
texten har alltså inte ingått i själva brevet.

Från: Nordea Askiaspalvelu [mailto:asiakaspalvelu@nordeapannki.com]
Skickat: den 23 april 2018 12:55
Till: undisclosed-recipients:
Ämne: PANKKISI TIETOTURVAPÄIVITYS

HYVÄ ASIAKAS
Uuden ohjelmiston asentaminen internetpankkiisi. Tämän palvelun avulla NORDEA-internetpankkisi
on vapaa viruksista, saat lisäturvan internetpetoksia vastaan ja nopean pääsyn e-pankkiisi suoraan
puhelimellasi. Aloittaaksesi ohjelmistopäivityksen, pyydämme sinua klikkaamaan alla olevaa linkkiä ja
täyttämään tarvittavat tiedot.

www.nordea.fi/PAINA TÄSTÄ
Kun olet täyttänyt tarvittavat tiedot, internetpankkiisi päivittyy automaattisesti
uusi ohjelmisto.Kun ohjelmisto on päivittynyt, työntekijämme NORDEA
internetpankkiosastoltamme soittaa sinulle päivityksen viimeistelemiseksi. Muista,
että NORDEA välittää turvallisuudestasi ja suojaa sinua internetpetoksilta. Kiitos
ajastasi ja yhteistyöstäsi.
Ystävällisin terveisin,
Asiakaspalvelu 2018 NORDEA.

Tilläggs information, om man för musen över länken visas:
http://www.vishirts.com/wp-includes/css/pankki/www/nordea.fi.html

Från: <noreply@suomi.fi>
Datum: 19 april 2018 10:49
Ämne: Suomi.fi-meddelanden: du har fått ett nytt meddelande
Till: robert.riska@spfpension.fi

Du har fått ett nytt meddelande till Suomi.fi-meddelanden.
Du kan läsa meddelandet genom att logga in på adressen www.suomi.fi/meddelanden.
Ytterligare information om Suomi.fi-meddelanden hittar du på
sidan www.suomi.fi/information-om-meddelanden. Vid problem kan du kontakta
Medborgarrådgivningen (www.medborgarradgivning.fi).
Med vänlig hälsning
Suomi.fi-tjänster
Befolkningsregistercentralen
Det här e-post har skickats automatiskt och kan inte besvaras.

Tilläggsinformation: om man för musen på länkarna visar de samma adresser som syns i
brevet

Från: Robert Riska [mailto:robert.riska@spfpension.fi]
Skickat: den 22 september 2016 12:55
Till: undisclosed-recipients:
Ämne: Hjälp

Jag hoppas att detta når dig i tid. Jag gjorde en resa till Odessa, Ukraina och min väska blev
stulen med mitt internationella pass och mina kreditkort inuti. Ambassaden är villig att hjälpa
mig att ta ett flyg utan mitt pass, jag behöver bara betala för biljetten och hotellräkningarna.
Till min förfäran kan jag inte få tillgång till mina pengar utan mitt kreditkort och kontakt med
min bank, men de behöver mer tid för att kunna ge mig ett nytt kort. I den här olyckliga
situationen tänkte jag fråga om ett lån som jag kan betala tillbaka så fort jag kommer tillbaka.
Jag behöver verkligen vara med på nästa flyg. Jag behöver 10600 kr. Berätta om du kan
hjälpa mig genom Western Union eftersom det är det bästa alternativet jag har. Jag ser fram
emot ditt svar.
Mvh
Robert

