
1 Paraan ng Internet crime ng kasalukuyan ay kukunin muna ang ID at password ng ibang tao, 
  habang magkunwari ng ibang tao… 
e.g.1 Bibilhin ang mahal na camera at iba pang electric appliances sa online shopping site. 
e.g.2 Mag-di-awtorisadong pag-access sa internet banking, ililipat ang pera sa ibang account  
          sa bangko , at nanakawin ang pera. 
  Nabanggit na krimen ay sabihin ng organisadong krimen na ”may magandang part-time na   
  trabaho” at iba pa sa dayuhang mag-aaral o iba pang tao. Pagkatapos nito… 
e.g.1  Magpapatanggap ng bilihin, magpapawithdraw ng pera sa kanila ang organisadong krimen. 
e.g.2  Magpapagawa ng account, bank book, cash card sa bangko at cellphone. 
   Pagkatapos nito, tatanggap ng  bilihin, bank book,cash card at cellphone ang organisadong krimen 
at magbibi- gay ng bayad.  Nabanggit na paraan, nasabwat ang dayuhang mag-aaral at iba pang tao 
sa krimen. 
2 Kaso ng masabwat sa krimen 
(1)Pagtatanggap ng bilihin 
   Tatanggap ka ng bilihin nang magkunwari ng ibang tao, at ipapadala ang bilihing iyon sa kriminal.   

Para hindi ka madadamay sa Cybercrime 
～Mag-ingat kayo sa tukso！～ 

(2)Pag-wiwithdraw ng pera 
   Mag-wiwithdraw ka ng pera sa pamamagitan ng cash card ng ibang tao. 

(3)Pagbili at pagbebenta o pagbibigay ng account sa bangko at cellphone. 
     Bibili o magbebenta ka ng account sa bangko o cash card mo at cellphone at gumawa 
ng acount gamit ang pangalan ng ibang tao,o ibigay ang iyong acount at cellphone ng 
walang bayad.  

①Bibili ang kriminal  
ng bilihin sa 
pamamagitan ng  ID 
at password ng ibang 
tao. 

①magpapadala ng 
pera ang kriminal sa 
account sa bangko sa 
pamamagi- 
tan ng ID at password 
ng ibang tao. 

Organisadong  krimen  

③Iaabot mo ang perang  iniwithdraw sa kriminal. 

②Tatanggapin  mo 
ang bilihin. 

③Ipapadala mo ang bilihin sa lugar na umutos ang kriminal o iaabot ang bilihin sa kriminal nang diretso. 

②mag-wiwithdraw 
ka ng pera sa ATM 
sa pamamagitan ng 
cash card na 
iniabot. 

Organisadong  krimen  
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 Huwag kayong sumakay sa tukso na”May magandang part-time na trabaho” 
”Tatanggap ka lang ng bilihin””Mag-wiwithdraw ka lang ng pera””Kung gagawa 
ng account sa bangko at iaabot iyon,makakakita” 
 May krimen sa tukso!!  
 Ang iyong ginawa ay may mahigpit na kaparusahan sa batas!! 

Gifu Prefectural Police 

③Iaabot mo sa kriminal ang account,sariling acountbank book,cashcard  at cellphone o cellphone  na 
pangalan ng ibang tao. 

Organisadong  krimen  

①Makikiusap ang 
kriminal sa iyo na 
magbibigay  ng 
account  at 
cellphone. 

②Gagawa ka ng 
account,bank book, 
cash card sa bangko 
at cellphone. 


