
   #QUICKCASH
  #EASYMONEY

 #MONEYLAUNDERING

Če vas nekdo zaprosi za prenos denarja prek 
vašega bančnega denarja v zameno za gotovino, 
potem vas prosijo, da bi bili denarna mula.

Posledice so 
lahko hude.

#DontbeaMule



Neznanec se obrne na vas 
in od vas prosi, da denar 

prenakažete prek svojega 
bančnega računa v 

zameno za zaslužek.

Vam pove, kaj morate 
storiti in koliko so drugi že 
zaslužili za enako dejanje.

Od vas se zahteva, da 
posredujete številko 
svojega bančnega računa.

Ponujena vam je dodatna 
provizija, če pripeljete 
druge denarne mule.

Priložnost je 
predstavljena kot 
netvegana.

Svojih podatkov o bančnem računu nikoli ne 
posredujte osebam, ki jih ne poznate in jim ne zaupate.

Svojih podatkov za prijavo v spletno banko 
ali kartičnih podatkov nikoli ne posredujte  

(na primer: številka PIN, številka CVV).

Bodite previdni pri 
nezaželenih ponudbah, 

ki obljubljajo hitri 
zaslužek.

Bodite pozorni na ponudbe 
za delo pri katerih so vsi 
medsebojni stiki in opravki 
v zvezi s poslom bodo 
opravljeni po spletu.

Preverite podatke o vsakem podjetju, 
ki vam ponudi delo (zlasti, če gre za 
podjetje v tujini).

družbenih medijih (na primer: Facebook, Instagram, 
Snapchat)

aplikacij za pošiljanje neposrednih sporočil (na primer: 
WhatsApp, Viber, Telegram)

lažnih ponudb za zaposlitev (na primer: »zastopniki za 
prenos denarja«)

spletnih oglasov v pojavnih oknih

neposrednih stikov v živo ali prek elektronske pošte

Denarna mula je oseba, ki drugi osebi 
prenakaže denar (z elektronskim 
nakazilom ali gotovinskim plačilom), 
ki ga je prejela od tretje osebe, pri 
čemer za to prejme provizijo. Lahko vas fizično napadejo 

ali vam grozijo, če 
sodelovanje s kriminalci 

želite prekiniti.

Lahko vam banka vaš račun 
zapre in novega ne boste 
mogli odpreti ali dobiti 
kreditne kartice.

Morda študentskega 
posojila ali hipoteke ne 

boste mogli dobiti.

Doleti vas lahko zaporna 
kazen, denarna kazen ali 
kazen opravljanja družbeno 
koristnega dela

Lahek zaslužek brez truda?
Zdi se predobro, da bi bilo res!

Kriminalci lahko stopijo v stik z vami prek:

Ne boditze člen  v verigi pranja denarja

Ni vredno



Dejanja denarne mule = pranje denarja

Ali menite, da bi lahko 
nekdo, ki ga poznate, 
bil vpleten v prevaro 
z prenakazovanjem 

denarja?

Dejanje denarne mule 
dovoljuje kriminalcem, da 

anonimno perejo denar 
pridobljen z kaznivim 

dejanjem.

Nakazovanje denarja takoj 
prekinite. Obvestite svojo 
banko ali ponudnika plačilnih 
storitev in policijo. Poleg tega, 
če je do stika prišlo prek 
družbenih medijih, sporočite 
ime računa ponudnike spletne 
platforme. Opozorite jih na posledice. 

Pozovite jih, naj prenehajo 
in sporočite policiji takoj, ko 

je mogoče.

Ali menite, da ste 
morebiti vpleteni v 
prevaro prenakazovanja 
denarja?


