COM
MUNICAD
DO
A
ALERTA
- Te
entativa de Phishing

Caro cliente,
O Banco Interatlântico
o informa que tem esttado a circular mensa
agens
frraudulentass por corrreio eletrón
nico que aparentam
m ser de fonte
fidedigna, com
c
nome e logotipo, se fazendo passar por institu
uições
financeiras do
d país, ten
ndo como alvo
a
prefere
encial, os clientes banc
cários
q utilizam os serviçoss de interne
que
et banking.
Essa tentativa de fra
aude, mais conhecida por “phish
hing “ ocorre
e principalm
mente atravé
és de
S
com in
ntenção de "pescar" in
nformações de usuárioss pouco ate
entos,
envio de e-mails e SMS,
para descobrir dado
os confidenciais, como
o senhas, número
n
de cartões
c
de crédito e outros
o
essoais.
dados pe
Caro clie
ente, o BI so
ob hipótese
e alguma irrá solicitar-lhe dados pessoais
p
atrravés de co
orreio
electrónicco ou con
ntacto teleffónico, nom
meadamentte dados sobre
s
o In
nternet Banking
(bin@nett), pelo que recomenda
a uma atitud
de prudente
e e de prevenção, man
ntendo-se atento
a
a esse tip
po de fraude
e.
Para ace
eder à sua conta atravvés do bin@
@net, deve
e fazê-lo se
empre usan
ndo o site do
d BI
www.bi.ccv e clicando
o em login Particularess ou Empre
esas. Os Có
ódigos de Acesso (Nom
me de
Utilizadorr + Código
o de Acessso) e a Ch
have de Confirmação
C
o do serviçço bin@nett são
pessoais e intransm
missíveis, e não deve
em ser tran
nsmitidos mesmo
m
que
e solicitados
s por
ntifiquem co
omo colaboradores do BI.
pessoas que se iden
ber mensage
ens por corrreio eletrón
nico com co
onteúdos do
o género, po
or favor, elim
mineSe receb
as definittivamente da
d sua caixa
a de correio
o e nunca aceda
a
aos links indica
ados e nem abra
os seus anexos.
a
De seguida, co
ontacte o BI imediatam
mente.
Banco Intteratlântico, o seu parcceiro de refe
erência em Cabo Verd
de

Distinga
a-se

GMK/BI

