
Mashtrimet e zakonshme të investimeve mund të përfshijnë mundësi fitimprurëse investimi 

siç janë aksionet, bonot e thesarit, monedhat elektronike, metalet e çmuara, investimet në 

prona të paluajtshme apo energji alternative.

ÇFARE MUND TE BENI?

MASHTRIMET ME INVESTIME

Merrni telefonata të 

papritura në mënyrë 

të përsëritur.

CILAT JANE SHENJAT

Gjithmonë kërkoni këshilla financiare përpara se të jepni para ose të bëni një investim.  

Refuzoni telefonatat e papritura që kanë të bëjnë me mundësi investimi.

Jini dyshues mbi oferta të cilat premtojnë investime të sigurta, përfitime të garantuara e të majme.

Ndërgjegjësohuni mbi mashtrimet e ardhshme. Nëse jeni mashtruar një herë, mashtruesit me 

shumë mundësi do ju shënjestrojnë sërish ose mund t’ua shesin të dhënat tuaja të tjerëve.

Kontaktoni policinë nëse keni dyshime. 

Oferta është e vlefshme vetëm për 

një periudhë të shkurtër kohore.

Ju premtohen fitime të shpejta 

dhe që investimi është i sigurtë.

Oferta ju bëhet 

vetëm juve dhe ju

kërkohet të mos e 

ndani me të tjerë.

#CyberScams

    



Common investment scams may include lucrative investment opportunities such as 

shares, bonds, cryptocurrencies, rare metals, overseas land investments or alternative 

energy. 

WHAT CAN YOU DO?

INVESTMENT SCAMS

You receive an 

unsolicited call, 

repeatedly.

WHAT ARE THE SIGNS?

Always get impartial financial advice     before you hand over any money or make an investment. 

Reject cold calls related to investment opportunities. 

Be suspicious of offers promising a safe investment, guaranteed returns and large profits.

Beware of future scams.  If you have already invested in a scam, fraudsters are likely to target 

you again or sell your details to other criminals. 

Contact the police if you are suspicious.

The offer is only available 

for limited time. 

You are promised quick 

returns and assured that 

the investment is safe.

The offer is only 

available to you and 

you are asked not to 

share it. 
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