What do you
know about
wire fraud?

What is wire fraud?

Wire fraud is an act of fraud that
uses electronic communications,
such as making false representations
on the telephone or via email, to
obtain money.
How does wire fraud work?

Wire fraud occurs when a fraudster
obtains money based on false
representation or promises.
For example, you may receive wire
instructions which appear to be from
your title company, when in fact they
are from a fraudster.
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Recommended precautions to protect
yourself from WIRE/ACH Fraud:
Verify that the wiring information you received is from
your title insurance company
Monitor your accounts regularly for unauthorized
transactions. Report any unauthorized transactions to
your bank immediately.
Do not share your online banking logon credentials
(user ID and password) with anyone.
Do not share your account number with anyone who
does not need it.
Never access your bank account using a public
computer (e.g., at the library or a hotel business office).
Install a firewall on your computer to prevent
unauthorized access.

Bạn
biết gì về lừa đảo
chuyển khoản?

Lừa đảo chuyển
khoản là gì?

Lừa đảo chuyển khoản là một cách
lừa sử dụng thông tin liên lạc điện tử,
như nói xạo trên điện thoại hoặc qua
email, để lấy tiền.
Lừa đảo chuyển khoản thực hiện bằng
cách nào?

Lừa đảo chuyển khoản xảy ra khi kẻ gian lấy
tiền bằng cách nói hay hứa hẹn sai sự thật.
Ví dụ, bạn có thể nhận được hướng dẫn
chuyển khoản dường như đến từ công ty chủ
quyền của bạn, nhưng thực tế là từ kẻ gian.

Biện pháp phòng ngừa để bảo vệ mình
khỏi bị lừa đảo chuyển khoản/ACH:
Xác nhận rằng thông tin chuyển khoản bạn nhận được
là từ công ty bảo hiểm chủ quyền của mình
Giám sát tài khoản của bạn thường xuyên coi chừng
các giao dịch trái phép. Trình báo các giao dịch trái
phép lên ngân hàng của bạn ngay lập tức
Đừng chia sẻ thông tin đăng nhập ngân hàng của bạn
(user ID và mật mã) với bất cứ ai.
Đừng chia sẻ số tài khoản của bạn với bất cứ ai không
cần nó.
Đừng bao giờ truy cập vào tài khoản ngân hàng của
bạn mà dùng máy tính công cộng (ví dụ như ở thư viện
hoặc văn phòng kinh doanh tại khách sạn).
Cài đặt một tường lửa vào máy tính của bạn để ngăn
chặn truy cập trái phép.

Công Ty Chủ Quyền First American, và các phân nhánh hoạt động, không bảo đảm thể hiện hay ngụ ý về các thông tin được trình bày và không chịu trách
nhiệm cho các lỗi hay thiếu sót. Công ty First American, biểu tượng con đại bàng, First American Title, và www.firstam.com đả được đăng ký thương hiệu và là
thương hiệu của Công Ty Tài Chính First American và/hoặc các chi nhánh riêng của công ty.
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