
140,000 ԱՄՆ դոլարի:

Կիբերհարձակումները վերջին տարիներին 
կայուն կերպով աճել են: Երբ հանցագործները 
մշտապես մշակում են տեղեկատվության և 
գումար գողանալու նոր եղանակներ, առաջացող 
սպառնալիքներից մեկը դառնում է բիզնես էլ. 
հաղորդագրության միջոցով զեղծարարությունը։

Also known as: Հայտնի նաև որպես՝ /CEO Fraud/ 
Գործադիր տնօրենի անունից զեղծարարություն 
• /Chairman Fraud/ Գործադիր Մարմնի անունից 
զեղծարարություն • /President Fraud / Նախագահի 
անունից զեղծարարություն  • /Imposter email/ Կեղծ 
նամակ • Payment redirection  Վճարման շեղում  • 
Whaling  Վեյլինգ՝ ուղված կազմակերպության 
ղեկավար անձանց դեմ՝ ապօրինի ճանապարհներով 
գաղտնի տեղեկատվություն ստանալու նպատակով 

Ինչպե՞ս է գործում Բիզնես էլ. հաղորդագրության 
միջոցով զեղծարարությունը
Զեղծարարն էլեկտրոնային փոստով նամակ է ուղարկում 
ընկերության վճարումների համար պատասխանատու 
աշխատակիցներին ՝ ներկայանալով որպես մատակարար, 
պարտատեր կամ նույնիսկ կազմակերպության ղեկավար անձ: 
Էլեկտրոնային նամակը կարող է տպավորություն ստեղծել, որ 
ուղարկված է գլխավոր տնօրենի անունից՝ խնդրելով անհապաղ 
վճարում կատարել,  կամ մատակարարից ՝ պահանջելով, որ 
հետագա վճարումները կատարվեն նոր հաշվին: Հաճախ այդ 
նամակը հրահանգում է ստացողին ոչ ոքի հետ այդ հարցը 
չքննարկել:

Քանի որ ուղարկողի էլեկտրոնային փոստը նման է լինում 
արդեն հայտնի հասցեին, զեղծարարության այս տեսակը մինչ      
բացահայտումը հաճախ չի նկատվում, իսկ նկատվելուց հետո 
արդեն ուշ է լինում:Կիբերհանցագործները կարող են նույնիսկ 
կոտրել իրական էլեկտրոնային փոստի հաշիվը, որից ուղարկված 
կեղծ հաղորդագրությունները դժվար կլինի հայտնաբերել:

Ձեր տեղեկատվությունն արժեքավոր է
Զեղծարարությունը կարող է ավելի համոզիչ թվալ, եթե 
զեղծարարները տեղեկատվություն ունենան ընկերության 
ղեկավարների և ֆինանսական թիմի մասին, օրինակ՝ 
ընկերության կայքից:

Սոցիալական կայքերի գրառումներից նրանք կարող են 
նաև իմանալ, թե երբ ընկերության ղեկավար անձնակազմը 
հանդիպումների կամ գիտաժողովների է մասնակցում և չի 
գտնվում գրասենյակում: Զեղծարարները սա ընկալում են որպես 
հնարավորություն՝ իրենց էլեկտրոնային նամակներն ուղարկելու 
համար, քանի որ ստացողի համար դժվար կլինի ստուգել, 
արդյոք հարցումը իրական է, թե՝ոչ:

Բիզնես էլ.
հաղորդագրության միջոցով զեղծարարություն

Ռիսկեր Ձեր բիզնեսի համար.

Զգալի ֆինանսական կորուստներ Վնաս հեղինակությանը

ԱՄՆ-ում Հետաքննությունների 
դաշնային բյուրոն հայտնում է, որհարյուր 
միլիոնավոր դոլարներ կորչում են ամեն 
տարի: Միջին գումարը մոտ է
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1,300% 
աճ է գրանցվել 
հայտնաբերված

քան 3 միլիարդ դոլար:

Ինչպես անվտանգ պահել 
Ձեր բիզնեսը.

 ® Համոզվեք, որ Ձեր աշխատակիցները տեղյակ 
են այս տեսակի զեղծարարության մասին:

 ® Իրականացրեք երկկողմանի վճարումների 
ստուգման գործընթաց, որը ներառում է 
հայցողի հետ ոչ էլեկտրոնային փոստով 
ստուգում:

 ® Զանգահարեք հայցորդին վավեր 
հեռախոսահամարով էլեկտրոնային 
փոստի հարցումը ստուգելու համար:
 Անմիջապես մի պատասխանեք 

սկզբնական էլեկտրոնային 
հաղորդագրությանը

 Մի օգտագործեք էլեկտրոնային փոստում 

ներառված որևէ հեռախոսահամար կամ այլ 

կոնտակտային տվյալներ:
 ® Ստուգեք, որպեսզի էլեկտրոնային փոստի 

հասցեները ճշգրիտ համապատասխանեն Ձեր 
ներքին գրառումներին:

 ® Ուշադիր եղեք վճարման հայցերի նկատմամբ, 
որոնք անսպասելի կամ անկանոն են, անկախ 
նրանից, թե ինչ գումար է: Եթե կասկածում եք, 
մի կատարեք վճարումը:

Եթե կասկածում եք, որ դուք 
խարդախության զոհ եք դարձել, դիմեք 
HSBC Ձեր ներկայացուցչին:

Բիզնես էլ. հաղորդագրության միջոցով 
զեղծարարության իրական դեպքեր

Փաստացի դեպք. $ 400,000 վնաս
Ընկերության վճարային թիմը էլեկտրոնային նամակ է 
ստանում գործադիր տնօրենից՝ խնդրելով, որ վճարումներ 
սահմանվեն նոր շահառուների համար: Թիմի անդամը 
ստեղծում և լիազորում է վճարումները: Երկու օր անց, երբ 
թիմը գիտակցում է, որ հայցորդի էլեկտրոնային փոստի 
հասցեն ճշգրիտ չի համապատասխանում գործադիր 
տնօրենի էլեկտրոնային հասցեի հետ, հանցագործը 
հափշտակած է լինում մոտ 400 000 դոլար:

2015-ի հունվարից սկսած ՝

վնասների մեջ՝ ընդհանուր կազմելով ավելի
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