Dicas para Clientes
Nesta secção final, nós oferecemos-lhe algumas dicas importantes a fim de deter os
defraudadores. Observando essas dicas irá reduzir significativamente o risco de se
tornar vítima de burla.

Dicas para os clientes para deter defraudadores:
Nunca envie
pessoalmente.
•

dinheiro

para

alguém

que

você

não

conhece

Nunca envie dinheiro adiantado a fim de obter algo em troca mais tarde,
como uma lotaria, um emprego ou um empréstimo.
•

Não acredite numa história de emergência de alguém que diz ser um
familiar sem verificar se a pessoa é realmente seu familiar.
•

Não acredite em ofertas que indicam que uma transferência de dinheiro
é a única forma possível de pagamento.
•

Pense antes de agir, uma oferta que parece boa demais para ser
verdade geralmente é boa demais para ser verdade.
•

Esteja ciente de que não há proteção contra o prejuízo derivado de uma
transferência de dinheiro fraudulenta
•

Denúncia de Fraude
Se você acha que descobriu uma tentativa ou um caso de fraude, por favor informe-nos
imediatamente através dos detalhes de contato abaixo. Pode contactar-nos
internacionalmente das seguintes formas:
PAÍSES DA EUROPA CENTRAL - Telefone: (+351) 213 849 279
Luxemburgo

reportfraud.lu@smallworldfs.com
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França
Portugal
Bélgica
Alemanha
Holanda
Áustria

reportfraud.fr@smallworldfs.com
reportfraud.pt@smallworldfs.com
reportfraud.be@smallworldfs.com
reportfraud.ge@smallworldfs.com
reportfraud.ne@smallworldfs.com
reportfraud.au@smallworldfs.com

PAÍSES DO NORTE DA EUROPA - Tel: +46101 013 160
reportfraud.sw@smallworldfs.com
Suécia
Dinamarca
reportfraud.dk@smallworldfs.com
Noruega
reportfraud.no@smallworldfs.com
Finlândia
reportfraud.fi@smallworldfs.com
ITÁLIA -

Telefone: 026784141
reportfraud.it@smallwordfs.com

REINO UNIDO

Telefone: +44 (0) 2073781100
reportfraud.uk@smallworldfs.com

IRLANDA

Telefone: +35318728528
reportfraud.ie@smallworldfs.com

GRÉCIA

Telefone: +34 914251540
reportfraud.gr@smallworldfs.com

CHIPRE

Telefone: +44 (0) 2073781100
reportfraud.cy@smallworldfs.com

SUÍÇA

Telefone: +41 44 508 3318
reportfraud.ch@smallworldfs.com

ESPANHA

Telefone: +34 914251540
reportafraude.es@smallworldfs.com
Telefone: +225 22487619 / + 22542202089
reportfraud.af@smallworldfs.com

ÁFRICA
EUA

Telefone 212-268-9290
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reportfraud.us@smallworldfs.com
CANADÁ

Telefone: 1-877-268-6458
reportfraud.ca@smallworldfs.com

BRASIL

Telefone: São Paulo +551135649080
Fora de São Paulo: 0800 7179700
reportfraud.br@smallworldfs.com

OUTROS PAÍSES Telefone: +44 (0) 2073781100
reportfraud.oc@smallworldfs.com
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