
Labvakar! 

Vēlējos juridisku padomu, atradu, ka jūs, bez maksas sniedzat konsultāciju. 

Īsumā izstāstīšu savu situāciju. 07.06.2018 man pazvanīja sieviete, kura patiesībā kādu laiku jau centās 

mani sazvanīt. Viņa stādījās priekšā, kā juriste, kas atgriež nodokļus no ārzemēm un ka viņai ir dati, ka 

man ir pārmaksātie nodokļi 620 eiro apmērā. Viņa lika piesēsties pie datora, un pati pa telefonu diktēja, 

kas jādara. 

1. Viņa lika lejuplādēt programmu anydesk (kura, es pēc tam noskaidroju, kad jau bija pa vēlu, ka tā 

programma pieslēdzās manam datoram un attālināti spēj pārvaldīt) 

2. Lika ieiet interneta bankā un apskatīties vai ir depozītnoguldījums, kurš viņai vajadzīgs, lai nodokļus 

uzskaitītu. (kā pēcāk izrādījās, viņa gribēja uzzināt, cik man naudas kontā) 

3. Manā datorā bija parādījušas vairākas lappuses, kurām uz to brīdi nepievērsu vērību. 

4. Viņa lika ievadīt maksājuma paroli, kas atnāk uz telefonu, teikdama, ka tā ir datu pārbaude, es viņai 

saku - bet te rādās ka es kaut ko pērku uz ko viņa atbildēja – nē, nē tas ir formalitātei, lai var pārbaudīt 

identitāti. Ievadīju, un tad sapratu ka nebūs īsti riktīgi, noliku klausuli un devos uz banku, kur man no 

konta pazuda 660 eiro, lūdzu bankai atcelt darījumu, bet banka teica, ka neko vairs nevar izdarīt, jo 

ievadītas visas drošības paroles, uzrakstīju bankai, ka tā bija krāpniecība aprakstot situāciju, viņi diemžēl 

arī tad ieteica provēt sazināties ar to kuram mana nauda aizgāja, un pēc tam, ja neizdodas, doties uz 

policiju. Tā es provēdama atradu, ka nauda tika uzskaitīta brokeru firmai GlobalFXm.com. Pārnākot 

mājas no bankas, datorā bija palikušas lapas, kurās it kā uztaisījusi esmu kontu šajā kompānijā un 

parādās mani 660 eiro. Pēc vairākiem mēģinājumiem ar šo kompāniju sazināties esmu saņēmusi 

telefonzvanu, kur viņi naudu atgriezīs, ja izveidotājā profilā viņu mājas lapā nosūtīšu ID, KONTA IZDRUKU 

UN KARTI NOBILDĒTU NO ABĀM PUSĒM UN RĒĶINU APMAKSU KUR FIGURĒ MANI DATI. Mani māc 

šaubas vai viņi tiešām atgriezīs to naudu un vai būtu droši sūtīt viņiem dokumentus, kurus viņi pieprasa, 

pēc visas šīs situācijas. Jo tā bija krāpniecība, ar viltu izmānīta mana informācija un mana nauda. Es 

viņiem teicu - kā es varu ieiet savā kontā ja nezinu, ne paroli, ne pieslēgšanās vārdu, tad viņi solīja šodien 

atsūtīt. Sakiet, lūdzu, kā man rīkoties šajā situācijā??? 

Paldies, ar cieņu _____ 


