Τι σημαίνει
οικονομική
απάτη;

Τι σημαίνει οικονομική απάτη;
Η Οικονομική απάτη αφορά κάθε δράση, παρατυπία, παράπτωμα
ή οικονομική δραστηριότητα που θεωρείται ανέντιμη, ακατάλληλη
ή παράνομη.

•

Η Απάτη μαζικού μάρκετινγκ: Απάτη με τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης, όπως τηλέφωνο, ταχυδρομείο, Internet και e-mail.

•

Η Κλοπή ταυτότητας: Συμβαίνει όταν κλέβει κάποιος τα
προσωπικά σας δεδομένα και τα χρησιμοποιεί εν αγνοία σας
για να κάνει δόλιες αγορές ή να διαπράξει άλλα εγκλήματα.

•

Η πυραμίδα: πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο προϋποθέτει
την επένδυση από εσάς, ενός αρχικού ποσού και μετά να
προσπαθείτε να πείσετε τους άλλους να ενταχθούν στο δίκτυο
πωλήσεων. Τα πιθανά κέρδη είναι περιορισμένα και η πίεση
τεράστια.

•

Επένδυση κέρδους: Η παροιμία «Πολύ ωραίο για να είναι και
αληθινό» ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Έτσι, μια επένδυση που
υπόσχεται υψηλές επιδόσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα και
για τις οποίες αναμένεται μια πολύ γρήγορη απάντηση από εσάς,
είναι συνήθως δόλια. Ελέγξτε με την Αρχή Χρηματοπιστωτικών
Αγορών, εάν το πρόσωπο που σας προσφέρει την επένδυση
είναι εξουσιοδοτημένο να το κάνει.

•

Η πυραμίδα του Ponzi: Είναι μια δόλια οικονομική συμφωνία
που αφορά στη χρηματοδότηση των επενδύσεων των
πελατών κυρίως μέσω των κεφαλαίων που παρέχονται από
νεοεισερχόμενους. Με άλλα λόγια, οι απατεώνες επενδύουν
τα χρήματα με την υπόσχεση ότι θα κάνετε γρήγορα λεφτά.
Τα κέρδη προέρχονται από άλλους επενδυτές. Το σύστημα
σταματά να λειτουργεί όταν δεν υπάρχουν άλλοι επενδυτές,
με αποτέλεσμα τη σημαντική απώλεια των χρημάτων να
την υποστούν τα άτομα που έχουν ενταχθεί τελευταίοι στο
σύστημα.

τωση

Τι βοήθεια μπορώ να έχω σε περίπ
οικονομικής απάτης ;

•

Για τις περιπτώσεις που αφορούν επενδύσεις ή θέματα
ασφάλισης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αρχή
Χρηματοπιστωτικών Αγορών (514-395-0337 ή 1-877-525-0337).

•

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τοπικό αστυνομικό τμήμα,
καθώς και με το SURETE du Québec (514 598-4141, υπεραστικές
κλήσεις αποδεκτές) ή το Κέντρο της Καναδικής Υπηρεσίας
Καταπολέμησης της Απάτης του RCMP στο 1-888 - 495-8501

•

Για τις υποθέσεις που σχετίζονται με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία
που έχει αγοραστεί στο Κεμπέκ, θα πρέπει να επικοινωνήσετε
με το Γραφείο Προστασίας των Καταναλωτών στο 514 253-6556
ή 888 672-2556 1.

