警情通告

緊急預警：電話詐騙新手法
騙徒假冒司法警察局人員行騙
本局近日收到熱心市民舉報，懷疑電話詐騙出現新作案手法，騙徒由過往假冒
海關、治安警察局出入境事務廳人員，轉變為自稱“司法警察局人員”行騙。本局
再次提醒市民要提高警惕，司法警察局並不會透過語音留言系統聯絡市民，
切勿墮入騙局。
任何國家地區的政府部門都不會透過電話要求市民轉帳或匯款，如果市民收到
類似電話，這一定是騙局，請立即向警方舉報。
電話騙案過程：
1.

事主手提電話接獲顯示為 00 的來電；

2.

當事主接聽後為語音訊息，內容為：
“這裏是司法警察局，你有一份重要文
件尚未領取，將被限制出境，如要了解
詳情請按 1 字”；

3.

事主覺得來電有可疑後掛斷電話，並主
動致電司法警察局核實。

防騙提示：
1. 當接到來歷不明的電話時，要保持警覺性，切勿向任何人透露個人資料；
2. 不要輕易相信來電顯示，不法份子通過軟件可以任意設置來電號碼，騙徒只
是利用偽造的來電顯示來增強其可信性；
3. 任何國家機關都不會通過電話指示市民進行轉帳；
4. 謹慎保管個人資料，騙徒往往先透過不法途徑取得事主的個人資料，再進行
詐騙或其他犯罪行為；
5. 懷疑遇到電話詐騙或其他犯罪時，應立即向警方求助及報案；
6. 如有相關查詢及舉報，可致電司法警察局總機 2855 7777 或報案熱線 993。
司法警察局
社區警務及公共關係處
2017 年 8 月 7 日

Police Circular

Urgent advisory: New telephone scam
Con artists disguise as Judiciary Police
Reports in relation to new telephone scam have been lodged with the Judiciary
Police. The scammers’ modus operandi has changed and they not only claim to be
Customs officers or Immigration Department officials, but also the Judiciary Police.
Again, we would like to remind the public to stay vigilant against telephone deception.
Remember, the Judiciary Police will never contact members of the public by voice
recording system.
Please note that government departments of any countries will not ask you to
remit or transfer money over the phone. If you receive such a call, it must be a
scam. Report it to the police immediately.
Con artists’ modus operandi:
1. A phone number “00” appears on the victim’s mobile phone;
2. The victim answers and hears a recorded message like “This is the Judiciary
Police. There’s an important document waiting for you to collect. If you fail to
do so, your travel right will be restricted. For more information, please press 1”;
3. The victim suspects the nature of the call. He immediately contacts the Judiciary
Police for verification.
Preventive measures:
1. Stay wary and do not disclose your personal details to anyone should you receive
any unsolicited phone calls;
2. The number appears on your phone may not be real as perpetrators can alter caller
IDs using computer software.
convincing;

They change the number to make it more

3. Government departments will never instruct their citizens to make a bank transfer
over the phone;
4. Safeguard your personal information. Criminals obtain your information via
illegal means and use them to commit fraud or other crimes;
5. If you encounter telephone scam or other crimes, please contact the police at once;
6. If you wish to make an enquiry about telephone deception or report the scam to
the Judiciary Police, please call us on our switchboard 2855 7777 or our crime
report 993.

Judiciary Police
7/8/2017

Informação policial

URGENTE：ALERTA SOBRE NOVO MÉTODO DE BURLA
FUNCIONÁRIOS FALSOS DA PJ
A PJ recebeu mais queixas de burlas apresentando novos métodos. Nestes novos
casos, os burlões fingem ser “funcionários da PJ”, funcionários dos Serviços de
Algândega e ainda do Serviço de Migração do Corpo de Polícia de Segurança Pública. A
PJ alerta novamente os cidadãos para estarem atentos às armadilhas. A PJ nunca

contacta com os cidadãos através do sistema de mensagen por voz.
Não há serviços governamentais de quaisquer países ou regiões que orientem os
cidadãos, através da chamada telefónica, para fazerem transferência bancária. Caso
receba chamada telefónica do género denuncie imediatamente à Polícia pois só pode

ser burla.
Ocorrênica de ultimos casos:
1.

A

vítima

telefónica

recebeu
com

a

uma

chamada

identificação

de

número “00”;
2.

Ao aceitar a chamada, a vítima ouviu
uma mensagem por voz a dizer “Aqui
fala a Polícia Judiciária, você ainda não
levantou um documento importante, vai
ser proibida a saída de Macau. Para mais
pormenores, carregue 1”;

3.

A vítima suspeitou da mensagem e desligou a chamada e, de seguida, contactou a
PJ para confirmar o facto.

Dicas para a prevenção de burla:
1. Quando receber chamadas telefónicas de números desconhecidos, não deve
fornecer quaisquer dados pessoais e deve ficar alerta.
2. Não acredite facilmente na identificação do número de telefone, porque os
criminosos podem criar essa identificação através de software. Os burlões

pretendem ganhar a confiança da vítima com esse número de telefone falso.
3. Nenhum serviço nacional orienta os cidadãos, através de chamada telefónica,
para fazerem transferências bancárias.
4. Tenha cuidado com os seus dados pessoais, porque os burlões normalmente
conseguem obter os dados pessoais da vítima por meio ilícito para burlar ou
cometer outro tipo de crime.
5. Denuncie imediatamente à Polícia quando alguém a/o tentar burlar através de
uma chamada telefónica ou se for vítima de qualquer crime.
6. Para mais esclarecimento ou denuncia, poderá contactar a PJ atraves do número
2855 7777 ou da linha aberta 993.

Polícia Judiciária
Divisão de Ligação entre Polícia e
Comunidade e Relações Públicas
07 de Agosto de 2017

