
Էլեկտրոնային նամակները կարող 
են վախի, հրատապության կամ 
հնարավորության տպավորություն 
ստեղծել՝ խրախուսելով ստացողներին 
սեղմել հղումը կամ բացել հավելված, որը 
այնուհետև «վարակում է» իրենց սարքը 
վիրուսով կամ վնասող ծրագրով:
Այնուհետև սա թույլ է տալիս 
հանցագործներին գողանալ 
տեղեկատվություն կամ գումար և / կամ 
խաթարել համակարգչային համակարգը։
Թեև շատ զեղծարարներ գործում են 
պատահականության սկզբունքով, ոմանք 
թիրախավորում են աշխատողների 
կամ հաճախորդների հատուկ խմբեր: 
Սա կոչվում է թիրախային ֆիշինգ: 
Օրինակներից մեկը գործադիր տնօրենի 
վարկաբեկումն է, որտեղ հանցագործները 
անձնավորում են բարձրաստիճան 
ղեկավարներին և հրահանգում են 
գործընկերներին իրենց գումար 
փոխանցել:
Մեկ այլ մարտավարություն է վճարումների 
վերահղումը:
Հանցագործները նամակ են ուղարկում՝ 
նշելով, որ մատակարարից է: Այնտեղ 
ասվում է, որ նրա բանկային տվյալները 
փոխվել են, որպեսզի միջոցները 
փոխանցվեն այլ հաշվին:

Մի պատասխանեք այս 
էլեկտրոնային նամակներին

Զեղծարարները հաճախ խուճապի 
զգացողություն են ստեղծում հեռախոսով 
արագ արձագանքելու համար: 
Թիրախավորելով կազմակերպությունները՝ 
նրանք կարող են ներկայանալ որպես 
ղեկավար կամ հաճախորդ և շտապ 
օգնություն կարիք հայցել:
Զեղծարարները կարող են նաև Ձեզ 
զանգել՝ ներկայանալով որպես HSBC 
բանկի աշխատակից: Նրանք կարող 
են փորձել Ձեզ ուղղորդել այնպիսի 
գործողություններ կատարելու, 
որոնց միջոցով հնարավոր կլինի 
հանցագործներին փոխանցել 
չարտոնված վճարումներ: Սա կարող է 
ներառել Ձեր անվտանգության սարքից 
ստացված կոդերի տրամադրումը:
Վիշինգը շատ մեծ ծավալներ ունի՝ 
օգտագործելով ավտոմատ զանգի և 
լայնածավալ զանգերի ցանցը՝ մեկ ժամվա 
ընթացքում զանգահարելով հազարավոր 
հավանական զոհերի:

Եթե կասկածելի զանգ եք ստանում, 
մի տրամադրեք որևէ տեղեկություն:

«Smishing» տեքստերը փորձում են 
գայթակղել իրենց թիրախին։ Սեղմելով 
վնասակար հղումների վրա ակտիվանում 
են տրոյան վիրուսները, որոնք կարող 
են գողանալ գաղտնաբառերը և այլ 
կարևորության տվյալներ։
Տեքստային հաղորդագրությունների 
միջոցով կարող է տեղեկատվություն 
տարածվել Ձեր բանկից հաշվի 
կեղծ գործողությունների, հարկային 
մարմինների հետ կապված խնդիրների և 
գումար շահելու վերաբերյալ։
Smishing տեքստերը, որպես 
կանոն, պահանջում են անհապաղ 
գործողություններ, ինչը հաճախ 
նշանակում է վնասակար հղմամբ 
անցնելը, որն էլ իր հերթին 
հնարավորություն է տալիս տվյալների 
գողության: Spam ֆիլտրերը արգելում են 
շատ ֆիշինգ նամակների մուտքը Ձեր 
էլ.փոստի հիմնական բաժին, բայց այս 
տեքստերն իրենց նպատակին հասնելը 
կասեցնելու վերջնական լուծում դեռ չի 
գտնվել։

Մի պատասխանեք այս տեքստերին 
կամ հետևեք դրանց մեջ եղած 
ցանկացած հղմանը:

Ռիսկեր Ձեր բիզնեսի համար.

Դուք գիտե՞ք, թե ում հետ եք իրականում զրուցում հեռախոսով: Էլեկտրոնային փոստը 
կամ տեքստային հաղորդագրությունն իրակա՞ն է: Եղե՛ք զգոն: Հանցագործներն այժմ 
տիրապետում են գողանալու կամ զեղծարարության տարբեր խելացի եղանակների մասին 
տեղեկատվությանը:
Այս՝ օր-օրի աճող մարտավարությունը հայտնի է որպես սոցիալական խարդախություն։

Ինչպես է աշխատում սոցիալական խարդախությունը

Եթե կասկածում եք, արդյոք, հեռախոսազանգը, 
տեքստը կամ էլեկտրոնային փոստն ուղարկվել 

է  HSBC-ի կողմից, խնդրում ենք՝ հաստատման 

համար զանգահարել HSBC Ձեր ներկայացուցչին:

Տվյալների կորուստ
ֆինանսական 

կորուստ

Ինտերնետ բանկային 

ծառայության կեղծ 

հղում

Սոցիալական խարդախություն

Տեքստային 
հաղորդագրություններըՀեռախոսազանգերը

Էլեկտրոնային 
փոստերը



Նախազգուշացնող նշաններ Առաջարկվող գործողություն

Դուք զանգ եք ստանում անհայտ համարից կամ օպերատորը  
զանգի հղում է կատարում:

Հարցրեք զանգահարողի ինքնությունը (օրինակ՝ ովքեր են նրանք, 
որտեղից են և ինչի համար է անհրաժեշտ տեղեկատվությունը): 
Հաստատեք զանգահարողի ինքնությունը՝ հետևելով Ձեր 
կազմակերպության հաստատման ներքին գործընթացին:

Զանգահարում են չափազանց-բարյացակամ կամ սպառնացող 
մարդիկ, ովքեր պնդում են, որ ինչ-որ բան շատ հրատապ է կամ 
կարևոր, և նույնիսկ սպառնում են բողոքել:

Այս մարդիկ կարող են վկայակոչել ծանոթ տեղեկություններ, 
ներառյալ Ձեր բաժնի կամ մենեջերի անունը, որպեսզի այդ 
ճնշման ներքո տեղեկատվություն տրամադրեք:

Վստահեք ձեր բնազդներին:
Եթե կասկածելի զանգ եք ստանում Բանկի կամ աշխատակազմի 
տեղեկատվության վերաբերյալ, որևէ տեղեկություն մի տվեք: 
Զեկուցեք զանգի վերաբերյալ՝ հետևելով Ձեր կազմակերպության 
հաստատման ներքին գործընթացին:

Ստանում եք հայտեր, որոնք անսովոր են կամ պահանջում են 
Ձեզ շրջանցել կանոնները կամ բացառություններ կատարել 
սահմանված ընթացակարգերից:

Եթե կասկածում եք, հարցեր տվեք, որպեսզի համոզվեք՝ արդյոք 
հարցումը իրական է, թե ոչ:

Ներգրավեք ձեր ղեկավարին կամ HSBC ցանցի համակարգի 
ադմինիստրատորին ՝ երկրորդ կարծիքի համար, նախքան որևէ 
գործողություն կատարելը:

Դուք ստանում եք էլեկտրոնային նամակ, որը, կարծես, Ձեր 
կազմակերպության գործընկերներից է: Պատասխանելիս 
ստացողի էլեկտրոնային փոստի հասցեն փոխվում է արտաքին 
հասցեով:

Եթե կարծում եք, որ ստացել եք կասկածելի էլեկտրոնային 
նամակ, մի պատասխանեք, սեղմեք որևէ հղման կամ բացեք 
որևէ հավելված:

Հաղորդեք էլեկտրոնային նամակի մասին HSBC Ձեր ցանցի 
համակարգի ադմինիստրատորին և ուղարկեք էլեկտրոնային 
նամակը hsbcnet.phishing@hsbc.com հասցեին: Այնուհետև 
ջնջեք էլ. նամակը նամակների հիմնական բաժնից։ 

Անսպասելի տեքստ եք ստանում Ձեր բջջային հեռախոսին, 
կարծես թե, ուղարկված HSBC-ից և խնդրելով ձեզ սեղմել հղումը 
շտապ գործողություններ կատարելու համար

Մի սեղմեք որևէ հղման այն տեքստերի մեջ, որոնք չէիք 
ակնկալում ստանալ: Մի պատասխանեք տեքստին ՝ 
օգտագործելով տեքստում տրված կոնտակտային տվյալները:

Եթե կասկած ունեք, ստուգեք տեքստը` օգտագործելով Ձեզ 
արդեն հայտնի HSBC կոնտակտները:

Ինչպես պաշտպանել Ձեր բիզնեսը.
 ® Տեղեկացրեք Ձեր կազմակերպության ներսում 

սոցիալական խարդախության հնարավոր ազդեցության 

մասին և ներդրեք քաղաքականություն կասկածելի 

դեպքերի մասին հաղորդելու համար:

 ® Երբեք մի տրամադրեք ֆինանսական կամ ընկերության 

մասին տեղեկությունները այն մարդկանց, ում չեք 

ճանաչում:

 ® Մի շտապեք արագ որոշում կայացնել:

 ® Երբեք մի սեղմեք տեքստային հաղորդագրությունների 

կամ էլ. փոստի հղումների վրա, կամ բացեք կամ 

ներբեռնեք հավելվածները, եթե վստահ չեք, որ դրանք 

անվտանգ են: 

 ® Ուշադիր եղեք սոցիալական կայքերում Ձեր կողմից 

ներկայացվող տեղեկատվությանը, քանի որ դա կարող 

է զեղծարարներին տրամադրել քիչ տեղեկատվություն, 
սակայն մեծածավալ ազդեցությամբ։

 ® Միշտ զանգահարեք Ձեզ հայտնի և ստուգված 

հեռախոսահամարներով: Եթե ինչ-որ մեկը 

ներակայանում է որպես Ձեր գործընկեր, ապա ստուգեք 

նրա անունը Ձեր կազմակերպության աշխատակազմի 

գրացուցակում և զանգահարեք նրան ներքին 

հեռախոսահամարով:

 ® Ուղարկեք ցանկացած կասկածելի էլ-նամակ 

hsbcnet.phishing@hsbc.com. հասցեին

Եթե կասկածում եք, որ Դուք խարդախության 
զոհ եք դարձել, անմիջապես դիմեք HSBC ձեր 
ներկայացուցչին:

«Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ, 2020: ԲՈԼՈՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ՊԱՀՊԱՆՎԱԾ ԵՆ:
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ։


