POLITIE
POLITIEZONE GAVERS
DEERLIJK-HARELBEKE
Tel : 056/733.511 Fax : 056/733.529
PZ GAVERS
8530
HARELBEKE
Marktstraat 53
Datum

PREVENTIEF BIN BERICHT

: 21/05/2012

Aan :

Afzender :

BIN "GROOT HARELBEKE"

Dit is een bericht van de
POLITIEZONE GAVERS

Tav Jacques MAELFAIT
Hoofdcoördinator
Tel : 056/71.22.98
Mail : bin@jachriss.be

Betreffende

: Fopmail of Hoax

Feit + beschrijving :
Diverse BIN-leden kregen recent een mailtje waarin gevraagd
werd om een bepaald bericht niet te gaan openen.
U kunt de inhoud van de verstuurde mail hieronder lezen.
Op de website van virusalert komt dit bericht naar voor als een
HOAX of fopmail en circuleert al sedert 2009 op het internet.
Een dergelijke mail bevat niet-juiste informatie en zorgt ervoor dat
het bericht constant wordt doorgestuurd. De mail heeft louter de
bedoeling om wat paniek te veroorzaken.

Het is dus aan te raden om de mail in kwestie niet door te sturen
naar uw familie of kennissenkring.

Bijlage : hoax in kwestie

Een informatie die kan tellen
Direkt lezen en rondsturen vandaag ontvangen van Politie Gent!!! geen grap, mailadres onderaan!!!
Gelieve op je hoede te zijn voor de eventuele ontvangst van een mail,die, als je hem opent,
je het leven behoorlijk ZUUR kan maken.
Lees onderstaand bericht goed door, het kan veel ellende voorkomen.
Deze informatie is zaterdag gearriveerd, rechtstreeks van zowel Microsoft als Norton.
Stuur het naar iedereen die u kent die toegang heeft tot het internet.
Mogelijk ontvangt u een ogenschijnlijk onschuldige e-mail met de opdracht
Ik heb een mooie foto van u !! of je staat goed op deze foto!!
Nooit openen!
Ook iemand die zich uitgeeft voor jamiepemie13 @ live .com.
Deze infiltreert in uw personenbestand om uw bankgegevens te ontfutselen !
Als u het heeft ontvangen, ga het bestand dan onder alle omstandigheden
NIET OPENEN! Gooi deze direct weg!
Als u dit bestand opent, verschijnt er een bericht op uw scherm met demededeling:
'Het is te laat nu, uw leven is niet langer mooi.'
Vervolgens verliest u alles op uw pc en de persoon die dit naar u
toestuurde krijgt toegang tot uw naam, e-mail en wachtwoord!
Dit is een nieuw virus, dat is begonnen te circuleren op zaterdagnamiddag.
AOL heeft al bevestigd dat de anti-virus programma's niet in staat zijn dit te vernietigen.
Het virus is gemaakt door een hacker die zichzelf 'leven eigenaar' noemt.

Stuur een kopie van dit bericht aan al uw vrienden en
vraag hen om het ONMIDDELLIJK door te sturen!
(Beter 1 x teveel verstuurd/ontvangen dan te laat!...)

Met vriendelijke groeten,
Carlo SNAUWAERT - Inspecteur
Cel Justitiepaleis
DOP-DOOB-BS-CJP
Antonius Triestlaan 12 - 9000 Gent
09/266.68.28 : DOP-DOOB-BS / Cel

Opmerking voor niet-leden BIN :
Bin-berichten zijn voor leden en niet-leden te raadplegen op WWW.PZGAVERS.BE

Klik op

en onderaan de pagina op

Eventueel is er daar bijkomende info te vinden betreffende huidig bericht.
(berichten worden op de website geplaatst 7 dagen na verspreiding binnen BIN Groot Harelbeke.)

Graag de info verspreiden
Pz Gavers.

