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[ZUS]: Przeczytaj zanim otworzysz
ZUS przestrzega przed kolejnymi próbami wy?udzenia danych. Oszu?ci rozsy?aj? do
klientów maile z podpisem ZUS. W ostatnich dniach fa?szywe informacje o rzekomo
zaleg?ych sk?adkach dosta?o wielu klientów Zak?adu. Otworzenie takiej wiadomo?ci
powoduje zainstalowanie na komputerze odbiorcy z?o?liwego oprogramowania, które mo?e
uzyska? dost?p do danych znajduj?cych si? w komputerze. ZUS przypomina wi?c ponownie,
?e nie wysy?a maili do swoich klientów.
- W miniony poniedzia?ek rano zatelefonowa?o do nas kilkana?cie osób z informacj? o dziwnych
mailach, w których jako nadawca figuruje w?a?nie Zak?ad Ubezpiecze? Spo?ecznych. W temacie
wiadomo?ci wpisana jest fraza „Zaleg?e sk?adki”, za? w samym mailu pro?ba o potwierdzenie
odebrania wiadomo?ci – mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na
Dolnym ?l?sku. - Na szcz??cie klienci byli bardzo czujni i zwrócili uwag? na nieprawid?owy adres
mailowy ZUS, który by? w stopce maila. Stopka, poza prawid?owym adresem centrali ZUS,
zawiera?a, bowiem adres skrzynki mailowej oparty o domen? rz?dow? tj. „gov.pl”, tymczasem tak
strona www.zus.pl, jak i adresy mailowe pracowników ZUS nie funkcjonuj? w oparciu o domen?
rz?dow? – wyja?nia rzeczniczka.
Zak?ad Ubezpiecze? Spo?ecznych przypomina, ?e nie wysy?a do swoich klientów korespondencji
mailowej. Kontakt elektroniczny ze strony Zak?adu mo?liwy jest jedynie w sytuacji, gdy klient
posiada profil na Platformie Us?ug Elektronicznych ZUS i wyrazi? zgod? na tak? form? kontaktu.
ZUS ostrzega by w ?adnym przypadku nie odpowiada? na maile, które teoretycznie pochodz? z
Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych, ani nie otwiera? zawartych w tej korespondencji
za??czników. Korespondencja tego typu ma, bowiem najcz??ciej na celu zainfekowanie komputera
lub uzyskanie dost?pu do danych wra?liwych, które zapisane s? w jego pami?ci. W sytuacji, w
której ktokolwiek z klientów ma w?tpliwo?ci, co do nadawcy otrzymanej korespondencji, prosimy o
kontakt z najbli?sz? placówk? Zak?adu lub Centrum Obs?ugi Telefonicznej pod numerem: 22 560
16 00.
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