త్రికా ికటన

సైఫర్ అలర్్ ..... కరనూలు జిలలా ఎసీీ డాక్ర్ పకకీరీ కాగినెల్లా ఐియస్ గారు.

ఆర్ి్కల్ నెెంఫర్. 38.

DATED ..... 17.07.2020

TOPIC : “ Corona Insurance Coverage Frauds”

కరనూలు,

జూల ై 17. మీరు ఇటీవలే కర్ోనా ఇనూ
ూ ర్ెన్స్ నుర ి వెైడ్ చేసే వివిధ కెంనీ లు ఇచేే

ఇనూ
ూ ర్ెన్స్ కవర్ేజ్ కోసమై మీరు ర్ిజిస్ ర్ చేసుకోవడెం కోసెం వివిధ వెబ్ సైట్ ల యెందు మీ వివర్ాలను
నుర ెందు రుసుునాూర్ా. ిడగచింు వ తెంరెండజ ,అదంే మీరు సైఫర్ ననరగాబా ఫార్ిన డే అవకారెం ఉెంయిఅ !

ఇటీవలే కాలెంలో సైఫర్ ననరగాబల
ా

ఇనూ్ర్ెన్స్ నుాాకేజ్

ేరుంో కొింు ింరహా మోసాలకు ంెర

లేనుారు .

ఈ విధమైన ననర్ాలలో సైఫర్ ననరగాబల
ా ముదటగా ంాము క ఇనూ
ూ ర్ెన్స్ కెంనీ అని ింమ ేర్ిట
క నకిలీ వెబ్ సైట్ ను ర్ిజిస్ ర్ చేదెంచి ఆ వెబ్ సైట్ ను అెందర్ికక అెందుఫాటులో ఉెండే విధెంగా చేసు ారు.
ఇనూ్ర్ెన్స్ నుాాకేజ్ ధరలను నిరణ దసాురు. ఇటు వెంటి వెబ్ సైట్ ర్ిజినల్ వెబ్ సైట్ మలయిఅర్ిగానన డజిెైన్స
చేసు ారు .

ఈ విధమైన వెబ్ సైట్ లలో ఇనూ్ర్ెన్స్ నుాాకెజ్ కోసమై నమోదు చేసుకునన వారు వార్ి యొకీ
వాకిుగిం వివర్ాలు ేరు ,చిరునామల ,ఆధార్ కారుు వివర్ాలు ,నుాన్స వివర్ాలను నుర ెందు రరమని ఉెంటుెంయిఅ.

మీరు ఇకీడ మీ వివర్ాలను నమోదు చేసిన ిమమట మీకు నచిేన ఇనూ్ర్ెన్స్ నుాాకేజ్ ను
ఎెంరుకోమని

ఉెంటుెంయిఅ

ఇలల ఎెంరుకునూ ింర్ాఎిం

ఆ ,ఇనూ్ర్ెన్స్

నుాాకేజ్ యొకీ ీిమియెం

చెల్లాెంరమని ఉెంటుెంయిఅ. మీరు ఇకీడ ఆ ీిమియెం డఫుును ఏ రనెంలో డెబిట్ / కెడ
చ జట్ కారుు యిాఎర్ానా ,
యుిఐ ేమెంట్్ విధానెం లోనూ, ఆన్స ల ైన్స ఫాాెంకిెంగ్ విధానెంలోనూ వివిధ రకాల ేమెంట్ విధానాలు

ఉెంటాద ఇకీడ మీరు ఎెంరుకునన ేమెంట్ విధానానిూ ఫటి్ మీ యొకీ ,కారుు వివర్ాలు ,ఆన్స ల ైన్స
వివర్ాలు లేయిా మీ యొకీ యుిఐ వివర్ాలను నమోదు చేసు ారు.

ఇలల ఆ ీిమియెం డఫుును చెల్లాెంచిన కొనిూ ర్ోజుల వావధఅ లోనన మీ యొకీ ఖలంా లోని
డఫుును సైఫర్ ననరగాబల
ా మలయెం చేసు ారుఇకీడ గు ,రుుెంరుకోవాల్ల్న విషయెం ఏెంటెంటే మన యొకీ
వివర్ాలను మన యిాఎర్ానన సైఫర్ ననరగాబల
ా సేకర్ిసు ునాూరు.

ఈ విధమైన ననర ివృత్రు ంో సైఫర్ ననరగాబల
ా ఇనూ్ర్ెన్స్ ేర్ిట మోసాలకూ నుాలీడుింునాూరు .

తీసుకోవాల్ల్న ిడగచింులు …

 కర్ోనా ఇనూ్ర్ెన్స్ నుాాకేజ్ ఇసుునూ కెంనీ నిిమైనయిా లేక ఫో గస్ కెంనీనా అనూ విషయలనిూ
చెక్ చేసుకోెండజ.
 నకిలీ వెైబ్ సైట్ లను నమమకెండజ .
 వాకిుగిం వివర్ాలను నమోదు చేయకెండజ
 మీ యొకీ ఫాాెంకు ఖలంా వివర్ాలు, కారుు వివర్ాలు,ఒటిి వివర్ాలు గోాెంగా ఉెంరుకోెండజ.

ఏమైనా సమసాలు, సెంయిేహాలుెంటే సాానిక నుో లీసు సే్షన్స లో గాని, సైఫర్ లలాబ్ నుో లీసులకు గాని లేయిా
సైఫర్ మిింి వాట్ప్ నెెం. 9121211100 కు గాని సెంియిఅెంచి పిర్ాాదు చేయలలని ఈ సెంధరుెంగా జిలలా ఎసీీ
డాక్ర్ పకకీరీ కాగినెల్లా ఐియస్ గారు ంెల్లనుారు.

జిలలా నుో లీసు కార్ాాలయెం నుెండజ ిడర్ీ చేయడమైనయిఅ.

