
～留学生・就学生のみなさん～

サイバー犯罪に巻き込まれないために

「いいアルバイトがある」などといった誘いに応じて、外国人留学生・就学生がアルバイト感覚で犯罪に関与する事案が多発しています。

犯罪の例

犯罪組織が他人のＩＤ・パスワードやクレジットカード情報を悪用してオンラインショッピングで商品の受取役

注文した商品を、留学生・就学生が受取人に成りすまして受け取り、指定された住所へ転送する。

犯罪組織が他人のインターネットバンキング用のＩＤ・パスワードを悪用し、インターネット現金引出し役
バンキングに不正アクセスした上で、あらかじめ用意した中国人名義の複数口座に分散

して不正送金し、留学生・就学生が現金引き出し役として他人名義のキャッシュカードを

譲り受け、ＡＴＭで現金を引き出す。

自分名義の銀行口座などを犯罪組織に譲り渡す。銀行口座の譲渡

これらは全て犯罪です！！

「いいアルバイトがある 「商品を受け取るだけ 「現金を引き出すだけ」」 」

などという甘い誘いには乗らないようにしましょう。
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口座
凍結・あなたの口座が凍結される!!

・あなたの口座情報がリスト化され、
その情報が金融機関に提供される

生活費が振り込まれなくなる・・・

学費・光熱費などの引き落としができなくなる・・・

日本で生活できなくなってしまう・・・

・日本国内で口座が持てなくなる

・金融機関から多額の損害賠償
を請求される可能性も・・・

・口座の管理責任を問われる
口座のことを簡単

に考えていたけれ

ど、放っておいた

らこんなことにな

るなんて・・・

日本では、日本の法律に従い、サイバー犯罪に巻き込まれ

ないように注意しましょう。

甘い話や誘いに乗ってしまうと、次のような結果になるかもしれません。

Akira & Mika
Textbox
Nếu nghe theo những lời ngọt ngào đấy thì sẽ có những kết quả như sau:

Akira & Mika
Textbox
Nếu phạm tội ở Nhật:

Akira & Mika
Textbox

Akira & Mika
Textbox
Bị bắt

Akira & Mika
Textbox
Cưỡng chế về nước-Phạt tù cải tạo-Phạt tiền

Akira & Mika
Textbox
Đã cố gắng đến Nhật mà chưa học được kỷ thuật gì đã phải về nước

Akira & Mika
Textbox

Akira & Mika
Textbox
Khi tài khoản của bạn đã bị lạm dụng để gây tội phạm thì:

Akira & Mika
Textbox
・Tài khoản của bạn sẽ bị đóng băng !!

Akira & Mika
Textbox
・Thông tin về tài khoản của bạn sẽ bị ghi vào danh sách, và thông tin đó sẽ bị cung cấp cho cơ quan tín dụng.

Akira & Mika
Textbox
・Không có được tài khoản trên đất nước Nhật nữa.

Akira & Mika
Textbox
Không nhận được chuyển khoản tiền sinh hoạt phí nữa.Tiền học phí, chi phí ga điện nước v.v.. không rút ra được.Không thể sinh sống trên đất nước Nhật nữa.

Akira & Mika
Textbox
Khi bị mất thẻ ngân hàng – sổ ngân hàng mà không làm thủ tục trình báo thì :

Akira & Mika
Textbox
・Sẽ bị thẩm tra trách nhiệm quản lý tài khoản.

Akira & Mika
Textbox
・Và cũng có khả năng là bị yêu cầu bồi thường số tiền lớn từ cơ quan tính dụng.

Akira & Mika
Textbox
Vấn đề tài khoản suy nghĩ cũng đơn giản nhưng nếu không để tâm thì sẽ xảy ra những vấn đề như thế.

Akira & Mika
Textbox
Hãy tuân thủ luật pháp của Nhật khi đang sinh sống tại Nhật. Hãy cẩn thận đừng để bị lôi kéo vào vòng vây phạm tội.

Akira & Mika
Textbox
Danh sáchtài khoản đóng băng






