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Nowe oszustwo w związku z programem
pomocy doraźnej NRW 2020: przestępcy
próbują przejąć wpłaty
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Minister Pinkwart: Oszustwo wymierzone w małe przedsiębiorstwa,
osoby wykonujące wolne zawody oraz osoby prowadzące
jednoosobową działalność gospodarczą, których istnienie jest
zagrożone, jest w obecnych czasach szczególnie niegodziwe i
zdecydowanie ścigane.
Rząd kraju związkowego informuje:
Nowa próba oszustwa w związku z programem pomocy doraźnej NRW:
przestępcy próbują obecnie pozyskiwać dane odbiorców pomocy
doraźnej korzystając fałszywego adresu e-mail. Wiadomość e-mail, w
której jako nadawcę umieszczono „Rząd Krajowy Nadrenii PółnocnejWestfalii”, wzywa do podania danych osobowych w rzekomym
formularzu rządu krajowego w celu przedłożenia w administracji
finansowej i odesłania formularza. Dołączone jest również rzekome
pouczenie, zawierające nieprawdziwe informacje dotyczące spłaty
pomocy doraźnej NRW. Celem jest przekierowanie tych płatności na
własne konta. Podobne przypadki oszustwa zgłaszane są także w
innych krajach związkowych.
W wiadomości zatytułowanej „Corona Zuschuss – Bestätigung und
Belehrung” (Dofinansowanie z tytułu koronawirusa – potwierdzenie i
pouczenie”), odbiorcy są wzywani do wypełnienia rzekomego
zaświadczenia dla urzędu skarbowego. Ponadto w tak zwanym
pouczeniu oszuści proszą o udzielenie odpowiedzi w celu uzyskania
danych bankowych do dokonania wpłaty. Wiadomości otrzymują także
przedsiębiorstwa, które nie wnioskowały o przyznanie pomocy doraźnej
NRW lub nie otrzymały jej.
Minister Gospodarki prof. dr Andreas Pinkwart: „Oszustwo wymierzone
w małe przedsiębiorstwa, osoby wykonujące wolne zawody oraz osoby
prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których istnienie
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jest zagrożone, jest w obecnych czasach szczególnie niegodziwe.
Proszę wszystkich obywateli i obywatelki, by we własnym interesie nie
przekazywali lekkomyślnie swoich danych osobowych ani nie
wykonywali przelewów. Dochodzenie jest już w toku, oszuści muszą
zostać pociągnięci do odpowiedzialności”.
Ministerstwo gospodarki niezwłocznie zawiadomiło ministerstwo spraw
wewnętrznych oraz krajowe służby śledcze i prosi, by nie reagować na
takie wiadomości e-mail. Nadawcą jest fałszywy adres e-mail coronazuschuss@nrw.de.com. Oficjalne adresy e-mail rządu krajowego są
zawsze zakończone nrw.de.
Kontakt dla prasy: Matthias.Kietzmann@mwide.nrw.de; 0211 61772 204
Niniejszy komunikat prasowy jest dostępny również w Internecie na stronie
rządu krajowego www.land.nrw
Informacja o ochronie danych osobowych w odniesieniu do mediów
społecznościowych
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