
ATM THEFTS

במצגת הראשונה רואים

מישהו שכביכול משתמש

במכשיר כספומט בבנק



למעשה הוא מתקין  

כדי ללכוד  " מלכודת"

כרטיסי אשראי

Placing the trap



Lookout Warning

עובד" המלכודת"מתקין 

עם שותף" צוות"עבודת 

המשגיח בחוץ ומתריע

! אם מישהו מתקרב



כאן רואים לקוח אמיתי 

המנסה להשתמש

בכספומט זאת כאשר 

המלכודת נמצאת בתוך 

החריץ של הכספומט 

The Victim



Springing the TRAP
כרטיסו של הלקוח  

ועוד זה תוהה " מוחרם"

"ידידנו"הנה מגיע , מדוע

"לעזור"כדי 



Honest,Samaritan Offering 
HELP

מציע את עזרתו אך" ידידנו"

מה שבאמת הוא רוצה להשיג

זה את הקוד הסודי של 

הכרטיס הלכוד



Gaining access to the PIN

מנסה" המושיע הטוב"

לשכנע את הלקוח שניתן

לקבל חזרה את הכרטיס

אם לוחצים בו זמנית על

"  ביטול"ו " המשך"

ומקישים את הקוד  

הסודי



Situation Hopeless, “They 
Leave”

לאחר מספר ניסיונות

מודיע ללקוח" ידידנו"

סופית" נבלע"שכרטיסו 

ועוזב את המקום יחד עם 

!הלקוח



Recovering the CARD

מוודא שאין" ידידנו"לאחר ש

איש בסביבה הוא חוזר 

לכספומט ושולף את  

ראה  )הכרטיס מהכספומט 

וכעת יש בידו את  ...( להלן

הכרטיס וגם את הקוד 

הסודי



The Escape

מכיוון שבידו הכרטיס  

יחד 

עם הקוד הסודי ידידנו 

סכום כסף נאה" מושך"

!ועוזב את המקום



THE TRAP

המלכודת עשויה מגזיר סרט

חומר החביב על אותם, צילום

מכיוון שצבעו שחור , עבריינים

"  שפתיי"וזהה לצבע של 
. החריץ של הכספומט



Placing the TRAP

גזיר סרט הצילום מוכנס

לחריץ הכספומט כאשר 
קצותיו של גזיר סרט 

הצילום מעוקמות ונמרחות  
בדבק ומודבקות לפתח  

ראה  )החריץ מבחוץ 
(תמונה



INVISIBLE 

לאחר שקצוות גזיר סרט

הצילום הודבקו לשפתי

חריץ הכספומט כמעט

בלתי אפשרי ללקוח רגיל

! ולא חשדן להבחין בו



¿How is your card confiscated?

 גזיר סרט הצילום גזור

בצורה מיוחדת אשר

מונעת החזרת הכרטיס 

.על ידי הכספומט

(ראה צילום)



Retrieval of Confiscated card.

"נקי"כאשר השטח 

העבריין פשוט מסיר את

קצוות גזיר סרט הצילום

שהדביק לשפתי פתח

הכספומט ובמשיכה קלה

.  שולף את הכרטיס



RECOMENDATIONS.
על ידי" יבלע"אם כרטיסך 

כספומט בחן את שפתיי חריץ

הכספומט וודא שאין מלכודת

דבוקה לשפתיי חריץ 

התעורר חשדך. הכספומט

הודע מיד -שאכן יש מלכודת 

!!!לבנק

בכל מקרה מומלץ להעביר  
אם  , אצבע על פתח החריץ

הודבקה מלכודת תרגיש 
...זאת מייד



...שלח מצגת זאת לכל ידידיך


