ما الذي يجب أن أعرفه عن رسقة الهوية؟
رسقة الهوية أمر خطري ،فقد تكلفك ماال وترض بسمعتك ،ومن املهم أن تحمي نفسك ضدها.
وتتم رسقة الهوية عندما يرتكب شخصاً آخرا ً الجرائم باسمك ،مثل االحتيال أو الرسقة.
قد يستويل سارق الهوية عىل حساباتك املالية ،أو يفتح حسابات مرصفية جديدة ،أو يحول أرصدة مرصفية ،أو يطلب قروضا أو بطاقات
ائتامنية ،أو يقوم برشاء مركبات أو رحالت وغريها الكثري.
إذا كنت ضحية هذه الجرمية ،فستكلفك ماال وسترض بسمعتك أو تصنيفك االئتامين .وإصالح هذا الرضر قد يكون عملية طويلة وشاقة .ومن
األفضل أن تحمي نفسك ضد رسقة الهوية حتى تتفادى حدوث ذلك معك.

اإلشارات املحتملة لحدوث رسقة الهوية
•اتصال املرصف أو رشكة بطاقة االئتامن بك لالستفسار عن معامالت مثرية لالشتباه.
تبي عمليات رشاء ال ميكنك التعرف عليها ،أو أن االيصاالت ال تصلك أبدا (قد
•وجود فواتري وإيصاالت مرصفية أو من بطاقة االئتامن ّ
غي إرسال بريدك إىل عنوان آخر).
يكون أحدهم قد ّ
•اتصال دائن أو وكالة تحصيل الديون بك بشأن ديون تجهلها.
•تقريرك االئتامين يبني قروضا أو عمليات رشاء مل تقم بطلبها.

كيف تحمي نفسك
•تفحص تقرير االئتامن الخاص بك مرة واحدة سنوياً.
•قدم عنوانا بريديا آمنا عند التقدم بطلب الحصول عىل وثائق الهوية ،عىل سبيل املثال بطاقة التأمني االجتامعي (Social Insurance
 ،))Number (SINرخصة القيادة ،البطاقة الصحية وغريها.
•اتخذ اجراءا ً يف حال فقدان هويتك أو رسقتها.
•ال تعطي رقم  SINألي أحد! اعرف املزيد عن من يحتاج االطالع عىل رقم  SINالخاص يب.
•ال تفصح عن كلامت الرس وأرقام التعريف الشخيص ( )PINالخاصة بك ألي أحد.
•تسوق عرب االنرتنت بأمان.
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ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة Settlement.Org

ماذا لو حدث لك ذلك فعال
إذا كنت تعتقد بأنك ضحية لرسقة الهوية ،فستحتاج إىل اإلبالغ عن ذلك فورا إىل:
•مركز الرشطة املحيل األقرب اليك -ستقوم الرشطة باعطائك رقام للبالغ.
•مرصفك ورشكات بطاقات االئتامن
•وكالتي التقرير االئتامين الرئيسيتني يف  Canada: Equifaxعىل رقم  7166-465-800-1و TransUnionعىل رقم
• 9980-663-800-1واطلب منهم أن يضعوا «إنذار لالحتيال» ( )fraud alertعىل ملفك.
•مركز  PhoneBusters National Call Centreعىل رقم  8501-495-888-1وهو مؤسسة حكومية تتابع
•اتجاهات جرائم االحتيال كام تساعد ضحايا االحتيال
• Canada Postعىل رقم  6301-607-866-1لتتحقق إن كان أحدا ً قد طلب تغيري عنوانك
• Passport Canadaعىل رقم  6868-567-800-1لتتحقق إن كان أحدا ً قد طلب استخراج جواز سفر جديد باسمك.
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ما الذي يجب أن أعرفه عن رسقة الهوية؟

