Nếu thư báo cáo hàng tháng của ngân hàng hay
thẻ tín dụng không gửi đến đúng thời hạn, gọi
cho nhà băng để bảo đảm họ gửi đến đúng địa
chỉ. Quý vị cũng cần liên lạc với Bưu Điện để
xem nếu có kẻ nào xin thay đổi địa chỉ dùng tên
của quý vị. Kẻ trộm có thể đánh cắp hay chuyển
địa chỉ thư báo cáo của quý vị để che giấu hoạt
động bất hợp pháp của mình.

Nếu Quý Vị Đã Từng Là Nạn
Nhân Của Nạn Trộm Cắp Danh
Tính




Liên lạc với Sở Cảnh Sát Houston
ngay lập tức:
713-884-3131
Liên lạc với các cơ quan báo cáo tín
dụng sau đây:

Trans Union 1-800-680-7289
www.tuc.com
CSC Fraud 1-800-272-9281
www.csccredit.com
Equifax 1-800-525-6285
www.equifax.com
Experian 1-888-397-3742
www.experian.com
Liên lạc Federal Trade
Commission
1-877-IDTHEFT




Duyệt lại Báo Cáo Tín Dụng của quý vị

Đạo Luật Báo Cáo Công Bằng Hạnh Kiểm
Tín Dụng (FCRA) bắt buộc mỗi công ty báo
cáo về người tiêu thụ trên toàn quốc phải
cung cấp một bản báo cáo tín dụng miễn phí
cho quý vị khi được yêu cầu, mỗi năm được
một lần.
1-877-322-8228
www.annualcreditreport.com

Khẩn Cấp: 9-1-1
Không Khẩn Cấp:
713-884-3131
Để Biết Thông Tin Tổng Quát,
Liên Lạc Ty Cảnh Sát Địa Phương
(Số Điện Thoại Liệt Kê Dưới Đây)

hoặc
Liên Lạc Nha Công Vụ tại
713-308-3200
Để biết thêm chi tiết, xin vào
www.houstonpolice.org

CÁC TY CẢNH SÁT HOUSTON

Airport-Bush
Airport-Hobby
Central
Clear Lake
Eastside
Kingwood
Midwest
North
Northeast
Northwest
South Central
South Gessner
Southeast
Southwest
Special Ops.
Westside

281-230-6800
713-845-6800
713-247-4400
281-218-3800
713-928-4600
281-913-4500
832-394-1200
281-405-5300
713-635-0200
713-744-0900
832-394-0200
832-394-4700
713-731-5000
713-314-3900
832-394-0000
281-584-4700

TRỘM CẮP
DANH TÍNH

Trộm Cắp Danh Tính là tên gọi chung
cho tất cả các loại tội phạm mà kẻ cắp
thu thập một cách phi pháp và sử dụng
dữ liệu cá nhân của người khác vào
việc gian lận hay lường gạt, thường là
để thu lợi. Trộm cắp danh tính là một
trong những loại tội phạm gia tăng
mau chóng nhất tại Hoa Kỳ.
Bằng Cách Nào Kẻ Gian
Trộm Cắp Danh Tính
 Nhìn Lén – Quan sát quý vị bấm số thẻ
điện thoại, tín dụng, ATM.
 Lấy Cắp Hồ Sơ của Cơ Sở - Lấy cắp
hồ sơ cá nhân từ những cơ sở hay cơ
quan nơi quý vị là khách hàng, bệnh
nhân, nhân viên, v.v…
 Mạo Danh Lường Gạt - Giả mạo làm
một công ty hợp pháp hay cơ quan
chính phủ để thu thập lý lịch cá nhân
của quý vị. Chuyện này thường xảy ra
qua email.
 Gian Lận về Điện Thoại – Sử dụng tên
người khác để mở một trương mục cho
điện thoại di động của họ.
 Lấy Cắp Bằng Skimmer - Lấy cắp số
thẻ tín dụng và thẻ khấu trừ khi khách
hàng cà thẻ qua máy để trả cho một
món hàng, sử dụng một dụng cụ đặc
biệt để thu thập dữ liệu được gọi là
“skimmer”.
 Bới Thùng Rác– Lục lọi thùng rác của
quý vị hoặc của cơ sở kinh doanh để
kiếm bản sao chi phiếu, thư báo cáo tín
dụng/ngân hàng hay những hồ sơ khác.
 Trộm Thư - Trộm thư từ để lấy thẻ tín
dụng mới, thư báo cáo của ngân hàng
hay tín dụng, hồ sơ thuế má cũng như
để giả mạo thay đổi địa chỉ.

 Trộm Ví hay Xách Tay – Để lấy lý lịch
cá nhân từ việc trộm cắp xách tay hay ví
của quý vị.
 Mạng Lưới Trao Đổi Tin Tức – Thâu thập
tin tức quý vị chia sẻ trên Internet.
 Giả Mạo Trang Mạng và Lường Gạt qua
Email – Khi kẻ cắp thiết lập một trang
mạng giả mạo cơ sở kinh doanh hợp pháp
nào đó để lường gạt người tiêu thụ cung cấp
những dữ liệu cá nhân bằng cách gửi email
cảnh cáo trương mục của họ sắp hết hạn
hoặc bị sử dụng một cách bất hợp pháp.









Dấu Hiệu Cảnh Báo về
Trộm Cắp Danh Tính
Thư báo cáo hàng tháng của tín dụng và
ngân hàng bỗng dưng không gửi đến nữa.
Quý vị bị từ chối cho tín dụng vì những lý
do mà quý vị không suy ra được dựa vào
trách nhiệm tài chính của mình.
Quý vị bắt đầu nhận được hóa đơn từ các
công ty quý vị không nhận ra.
Quý vị nhận được điện thoại từ cơ quan đòi
nợ hay ngân hàng tín dụng cho một trương
mục quý vị không có hay được cập nhật.
Quý vị nhận thấy có những mục bất thường
trong báo cáo tín dụng của mình.
Bản báo cáo trương mục tài chánh cho thấy
có tiền rút ra mà quý vị không lấy.
Một ngân hàng tín dụng gọi điện thoại cho
biết quý vị được chấp thuận hay từ chối thẻ
tín dụng mà quý vị đã nộp đơn xin. Hoặc là,
quý vị nhận được thư báo cáo tín dụng hàng
tháng cho trương mục mà quý vị không có.

Đề Phòng Trộm Cắp Danh Tính
 Giữ kín số An Sinh Xã Hội của quý vị. Nên
nhớ đây là việc quan trọng nhất. Vì đó là
chìa khóa dẫn đến báo cáo tín dụng và

















trương mục ngân hàng của quý vị. Chỉ
tiết lộ khi nào tuyệt đối cần thiết.
Giảm thiểu tối đa việc mang theo giấy tờ
có lý lịch cá nhân và thẻ tín dụng. Ráng
ghi nhớ mật khầu và số PIN thay vì đem
theo với quý vị.
Cất giữ giấy tờ tài chính cá nhân tại một
nơi an toàn trong nhà. Cắt vụn giấy tờ
có lý lịch quý vị trước khi vất bỏ.
Đừng tiết lộ những tin tức cần bảo mật
cho các người gọi quảng cáo rao hàng.
Nên nhớ hầu hết các cơ sở giao dịch hợp
pháp sẽ không đòi hỏi số An Sinh Xã
Hội hay số trương mục ngân hàng của
quý vị.
Che tay lại khi bấm số PIN tại máy rút
tiền tự động (ATM) ở ngân hàng hoặc
khi dùng thẻ điện thoại để bấm số gọi đi
xa. Nhớ lấy biên nhận tín dụng và ATM.
Cắt vụn các biên nhận trước khi vứt đi.
Đến tận ngân hàng để lấy chi phiếu mới
hay một thẻ tín dụng mới hoặc thẻ cấp
lại thay vì để họ gửi về nhà. Không in số
bằng lái xe hoặc số an sinh xã hội trên
chi phiếu của quý vị.
Kiểm soát bản báo cáo tín dụng mỗi
năm để tìm những dấu hiệu có hoạt động
bất thường.
Giới hạn việc tiết lộ số an sinh xã hội và
lý lịch cá nhân bằng cách chỉ cho biết
khi thật sự cần thiết.
Không tiết lộ lý lịch cá nhân qua điện
thoại, qua Internet hoặc qua thư từ trừ
khi quý vị là người liên lạc trước hay
biết chắc nơi giao dịch đó đáng tin cậy.
Giữ bản sao của những gì cất giữ trong
ví quý vị.
Gửi thư trả tiền hóa đơn từ một địa điểm
an toàn. Đừng để chúng trong thùng thư
của quý vị nơi có thể bị đánh cắp.

