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Мошенникларның кармагына элә-
гү куркынычы янаган башка кешеләр-
не кисәтегез. Үз тәҗрибәгез турында 
социаль челтәрләрдә сөйләгез, мас-
сакүләм матбугат чараларына языгыз, 
Россия Банкына хәбәр итегез. Бу туры-
да күбрәк кеше белгән саен – мошен-
никлар азрак акча урлаячак.

ПИРАМИДА ҖИМЕРЕЛСӘ,  АКЧАЛАРНЫ  
КИРЕ КАЙТАРЫП БУЛАМЫ?

Була, әгәр дә пирамида Акча салучылар һәм ак-
ционерларның хокукларын яклау буенча федераль 
фонд реестрына керсә. Ул гына кайбер компанияләр-
нең алданган клиентларына компенсациияләр түли. 
Фонд сайтында fedfond.ru түләүләр барган пирами-
далар исемлеген карарга була.

КОМПЕНСАЦИЯНЕҢ ИҢ ЗУР КҮЛӘМЕ:

• Бөек Ватан сугышы ветераннары һәм инвалид-
лары өчен – 250 000 сум

• калган гражданнар өчен – 35 000 сум

Россия Банкының контакт үзәге
8 800 300-30-00
Россия Банкының Интернет-кабул итү хезмәте
cbr.ru/reception
Киләчәк турында уйлаучылар өчен сайт 
fincult.info



Инвестицияләрне раслаучы дәлил-
ләр юк
Сезгә матур презентацияләр күр-
сәтәләр, ә финанс документларын, 
бухгалтерия отчётларын карау мөм-
кинлеге бирмиләр. Акчаны кемнеңдер 
шәхси счётына яисә электрон акча 
янчыгына күчерүне сорыйлар, шул ук 
вакытта бернинди чек та бирмиләр.

НИЧЕК ИТЕП ПИРАМИДАГА КИЛЕП ЭЛӘКМӘСКӘ?

Компанияне Россия Банкы реестрла-
рында табыгыз
Акчагызны бары тик легаль финанс 
оешмаларына гына ышанып тапшы-
рыгыз. Аларны Россия Банкы сайтын-
да cbr.ru «Проверить финансовую 
организацию» (cbr.ru/fmp_check/) бү-
легендә табарга була.

Юридик затларның госреестрында 
табыгыз (ЕГРЮЛ)
Федераль налог хезмәте сайтының 
www.nalog.ru «Риски бизнеса: про-
верь себя и контрагента» бүлегендә 
компания турындагы мәгълүматны 
өйрәнегез. Оештыручылары (учре-
дительләре) һәм хуҗалары кемнәр 
икәнен белегез. Компанияне оешты-
ру датасын һәм төп эшчәнлек төрен 
ачыклагыз. Әгәр дә компания, пекар-
ня буларак теркәлеп, криптовалютага 
инвестицияләр тәкъдим итсә, оешты-
ручыларның акчасы гына чүпрәдәге 
кебек артачак, ә Сез акчагызны югал-
тачаксыз. 

Килешүне өйрәнегез
Беренче чиратта компаниянең тулы 
исеме һәм реквизитларын Россия 
Банкы һәм ФНС сайтындагы мәгълү-
матлар белән чагыштырыгыз. Ком-
паниянең үз өстенә нинди бурычлар 
алуын һәм, ул аларны үтәмәгәндә, 
нәрсә булачагын өйрәнегез. 

Интернетта бу компания турындагы 
язмаларны укыгыз 
Бер типтагы мактау сүзләренең күп 
булуы Сезне сагайтырга тиеш – алар 
еш кына ялган була.

ӘГӘР ДӘ СЕЗ МОШЕННИКЛАРНЫҢ КОРБАНЫ  
БУЛСАГЫЗ НИШЛӘРГӘ?

Пирамида әле гамәлдә булса, язма 
претензия төзегез һәм акчагызны 
кире кайтаруны таләп итегез. Югыйсә 
полициягә мөрәҗәгать итәчәгегезне 
әйтегез.

Түбәндәге документларны җы-
егыз: килешү, пирамидага акча кү-
черелгән банк счётының күчермәсе, 
кулдан акча бирсәгез, приход касса 
ордеры. Бөтен документлар белән по-
лициягә һәм прокуратурага мөрәҗә-
гать итегез.

Башка зыян күрүчеләрне табарга 
тырышыгыз. Бергәләп ышанычлы ад-
вокатка мөрәҗәгать итегез һәм судка 
коллектив дәгъвасы бирегез. 

Финанс пирамидасы – югары табышлы инвести-
цияләр имитацияләүче мошенниклык проекты.

Сезне ялган бизнеска акча салырга өндиләр һәм 
дусларыгызны, туганнарыгызны алып килергә аги-
тациялиләр. Нәтиҗәдә акчаны гына түгел, якыннары-
гызның ышанычын да югалтырга мөмкин.

НИНДИ ФИНАНС ПИРАМИДАЛАРЫ БУЛА?
Пирамидалар теләсә нинди компания рәвешен 

алырга мөмкин: кредит кулланучылар кооперативлары 
(КПК), микрофинанс оешмалары (МФО) һәм интер-
нет-проектлар. Алдакчыларның фантазиясе киң. Алар 
авыл хуҗалыгына яисә криптовалютага акча салырга, 
франшиза буенча бизнес ачарга тәкъдим итәләр. 

Чынбарлыктагы бизнестан төп аермасы – оеш-
тыручылар бернәрсә дә җитештермиләр һәм акча са-
лучыларның акчаларын инвестицияләмиләр. Мошен-
никлар аларны үз кесәләренә генә җыялар.

ФИНАНС ПИРАМИДАСЫ БИЛГЕЛӘРЕ

Югары табыш вәгъдә итәләр
Сезгә елга бернинди куркынычсыз 
дистәләрчә яисә хәтта йөзләрчә про-
центлар «гарантиялиләр» икән, болар 
чыннан да аферистлар.

Сезнең яңа клиентлар алып килүегез-
не сорыйлар 
Һәм алар керткән акчалардан сезгә 
процент исәпләргә вәгъдә итәләр. 
Шул рәвешле җинаятьчеләр үз афе-
раларына күбрәк кеше җәлеп итәргә 
һәм аларның акчаларын алып качарга 
җыеналар.


