
Không tiếp tay cho những hành vi lừa đảo đặc thù！！

Số thanh thiếu niên bị bắt do tiếp tay cho những hành vi lừa đảo đặc thù ngày càng 

Lừa đảo đặc thù là hành vi phạm tội mang tính chất xấu xa. Kẻ lừa 

đảo dùng những cách như gọi điện thoại và tự sưng là người thân 
hay cảnh sát viên,v.v. để cho người bị hại tin tưởng rồi chuyển tiền 
mặt vào tài khoản của kẻ lừa đảo. Hoặc, kẻ lừa đảo sẽ đi đến tận 
nhà để lừa lấy tiền mặt và thẻ ngân hàng. Kẻ lừa đảo chủ yếu 

Lừa đảo người khác chuyển tiền là gì?

Tôi là nhân viên ngân hàng 

××.

Có người rút tiền từ tài khoản 

ngân hàng của bà một cách bất 

hợp pháp.

Lát nữa,hiệp hội ngân hàng sẽ

Vâng,

tôi hiểu 

Tôi tên là ■■ ủy viên hiệp hội ngân 

hàng.

Chúng tôi sẽ tạm thời đóng tài khoản của 

bà. Bà cần phải làm thẻ ngân hàng mới. 

Chúng tôi sẽ người đến , và bà hãy đưa 

thẻ ngân hàng cho người đó. Hãy cho 

chúng tôi biết mật khẩu thẻ của bà.

Vâng, 

làm ơn 

Anh hãy đến nhà số 〇〇 ở

●●-■-■ thành phố

▲▲
Đến đó, hãy hỏi mật khẩu 

của thẻ và nhận thẻ ngân 

hàng. Sau đó mang thẻ đến 

××.

Hãy rút tiền mặt từ tài 

khoản tại ATM hoặc

cửa hàng tiền lơđi.

Sau đó mang tiền đến 

giao cho người khác 

●● tại ×× đi.

Chỉ việc rút tiền từ
tài khoản ra thơi.

Công việc nhẹ

nhàng qúa !

Ai là tội phạm ?

１ ２

３ ４

Tôi đến nhận 

thẻ ngân hàng.

Một ví dụ về lừa đảo đặc thù



Có việc làm thêm kiểm được nhiều tiền lắm.

Công việc rất đơn giản, chỉ việc đi nhận thẻ ngân hàng thôi.

Cảnh sát chỉ bắt được vài người thôi. Hầu hết là không bị bắt, không sao đâu.

Nếu có bị bắt thì tổ chức sẽ thuê luật sư giúp tổ chức sẽ thuê luật sư giúp đỡ cho.

Nếu tù chối thì hãy liệu hồn！ Phía sau chúng tôi có tổ chức xã hội đen đấy！

Đừng bị lừa dối bởi những lời nói và sự đe dọa đó！！

Bạn đã bị bạn bè hay đàn anh rủ rê làm những việc này bao giờ chưa?

Tội phạm là những kẻ này！！

Theo nội dung điều２４６ của luật hình sự, tội lừa đảo sẽ bị phạt giam với thời hạn cao nhất là １０ năm

Theo luật quy định xử phạt về các hành động phạm tội có tình tổ chức và kiểm soát về việc thu 
lời nhuận từ các hành vi phạm pháp. Người vi phạm sẽ bị xử phạt giam ít nhất là 1 năm

Cả 2 luật trên đều thực thi trong cả trường hợp chưa đạt được mục đích lừa đảo.

Các bạn có bị cảnh sát bắt thì tổ chức tội phạm cũng sẽ không giúp gì bạn.

chúng sẽ cắt quan hê với ngay.

Nếu bạn tham gia dù chỉ một lần cũng không rút ra khỏi tổ chức đó được.

Bị rủ là phải dứt khoát từ chối ngay！！

Phòng giáo dưỡng thanh thiếu niên Trụ sở cảnh sát tỉnh Kanagawa.

Người chỉ thị

Người gọi 

điện thoại.

Người nhận

thẻ ngân 

hàng

Người rút tiền


