
THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO KHÁCH HÀNG
CUNG CẤP CÁC THÔNG TIN BẢO MẬT
ĐỂ CHIẾM ĐOẠT TIỀN TÀI KHOẢN

Hacker sẽ chiếm quyền sử dụng (hack) Tài khoản (TK) Facebook của nạn nhân. Sau đó 
gửi tin nhắn bằng ứng dụng nhắn tin của Facebook (Facebook Messenger) đến những 
người quen trong danh sách bạn bè từ TK Facebook đã bị hack này. Nội dung của
tin nhắn có dạng như hình 1. Khi Khách hàng (KH) truy cập vào link: 
http://onlinemoneygram7.webnode.vn/ sẽ xuất hiện website có nội dung như hình 2.

Khi KH thực hiện theo hướng dẫn để nhận tiền như tin nhắn thông báo. KH có khả năng đã 
cung cấp đầy đủ các thông tin để hacker có thể thực hiện chuyển khoản Internet Banking 
(IB) và chiếm đoạt số tiền trong TK KH. Chi tiết:  

Lưu ý:

• Ngay khi KH cung cấp Username và Password để đăng nhập Internet Banking, hacker sẽ 
truy cập IB và xóa số điện thoại nhận “thông báo thay đổi số dư tài khoản”. Vì vậy, có khả 
năng KH sẽ bị hacker chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong TK mà không hề biết.

• Các thông tin KH cung cấp tại các bước đều không được website lừa đảo trên chứng 
thực. Bất kỳ thông tin nào cũng được chấp thuận và đi qua bước kế tiếp.

Yêu cầu KH cung cấp các 
thông tin thẻ

(hình 3)

Yêu cầu KH cung cấp tên 
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Internet Banking (hình 4)

Yêu cầu KH cung cấp OTP 
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