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JAKA JEST DEFINICJA
OSZUSTWA ZWIĄZANEGO Z KRADZIEŻĄ TOŻSAMOŚCI FIRMY ? 

➢ Kradzież tożsamości firmy to przestępstwo polegające na bezprawnym posługiwaniu się 

danymi firmy (nazwa, adres, numer identyfikacji podatkowej / rejestrowy etc.), skradzionymi 

przez oszusta, w celu nieuczciwego osiągnięcia korzyści majątkowych - wyłudzenia 

towarów, za które oszust nie ma zamiaru zapłacić

➢ Kradzież tożsamości dotyczy firm powszechnie znanych, szeroko rozpoznawanych i o 

dobrym standingu finansowym a oszuści podszywają się pod pracowników takich firm albo 

stwarzają wrażenie, że je reprezentują 

➢ Oszuści celowo wykorzystują firmy istniejące i o sprawdzonej wiarygodności finansowej bo 

dla nich łatwo jest uzyskać ochronę ubezpieczeniową a tym samym wyeliminować 

ewentualne obawy przed zrealizowaniem transakcji z podmiotem nieznanym wcześniej 

dostawcy
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O CZYM WARTO WIEDZIEĆ

❑ najwięcej zanotowanych przypadków dotyczyło kontrahentów z Wielkiej Brytanii

❑ w Wielkiej Brytanii jest specjalne centrum zbierające informacje o oszustwach m.in. doniesienia 

o wyłudzeniu towarów tj. Action Fraud National Fraud & Cyber Crime Reporting Centre  

www.actionfraud.police.uk

❑ incydentalnie przypadki dotyczyły kontrahentów z Francji i Włoch
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SCHEMAT MECHANIZMU KRADZIEŻY TOŻSAMOŚCI FIRMY 

NABYWCA 

nieuczciwie wykorzystujący 

dane znanej firmy  

DOSTAWCA 

posiadacz umowy 

ubezpieczenia należności

ZAMÓWIENIE
towaru

DOSTAWCA traci kontakt z 

NABYWCĄ  i nie otrzymuje płatności 

za dostarczony towar

Z kolei firma, której tożsamość 

została skradziona przez NABYWCĘ 

wyjaśnia, że:

➢ nie składała zamówienia na 

dostawę towarów 

➢ nigdy nie odebrała towarów 

➢ i w konsekwencji nie ma żadnych 

zobowiązań do zapłaty względem 

DOSTAWCY



NA CZYM POLEGA MECHANIZM 
OSZUSTWA ZWIĄZANEGO Z KRADZIEŻĄ TOŻSAMOŚCI FIRMY ?
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Osoba przedstawiająca się jako pracownik / 

reprezentant nabywcy, zwykle dużej i znanej 

zagranicznej sieci handlowej, drogą mail’ową, 

rzadziej telefoniczną

➢ nawiązuje kontakt z dostawcą wyjaśniając jaką 

firmę reprezentuje

➢ prosi o przedstawienie oferty sprzedażowej, 

podkreślając, że liczy na długoterminową, 

stabilną współpracę

➢ ustala mail’owo z  handlowcem rodzaj i ilość 

towaru oraz składa zamówienie

➢ równocześnie proponuje żeby dostawca 

ubezpieczył transakcję 

➢ przesyła dokumenty rejestrowe oraz  

pełnomocnictwa  potrzebne  do składania 

zamówień w celu uwiarygodnienia się 

Dostawca, który ma zawartą umowę ubezpieczenie 

należności, działa schematycznie i …

➢ wnioskuje do Ubezpieczyciela o przyznanie limitu 

kredytowego, żeby bezpiecznie zrealizować 

transakcję

➢ szybko dostaje od Ubezpieczyciela pozytywną 

decyzję kredytową dla wskazanej firmy czyli 

podmiotu o dobrym standingu finansowym

➢ wysyła towar pod wskazany adres (najczęściej 

centrum logistyczne z magazynami do wynajęcia) 

lub stosownie do otrzymanych w ostatniej chwili 

dyspozycji jest zmuszony zmienić adres dostawy 

(nierzadko jest to adres w innym kraju)

➢ po stwierdzeniu brak płatności próbuje 

kontaktować się z zamawiającym i jeśli w ogóle 

okaże się to możliwe to ten kontakt niedługo 

całkowicie się urywa 

➢ poszukuje innych osób kontaktowych u nabywcy a 

kiedy finalnie kontaktuje się z właściwą firmą to 

dowiaduje się, że ta firma nigdy nie zamawiała u 

niego towaru i że padł ofiarą przestępstwa



CO JEST TYPOWE W DZIAŁANIU OSZUSTÓW ? 
➢ przesyłają wszystkie wymagane dokumenty tj. dokumenty rejestrowe, pełnomocnictwa etc.

➢ składają zamówieniem opatrzone podpisami, zgodne z reprezentacją, przy pieczęci firmowej

➢ adres dostawy pokrywa się z adresem wymienionym w dokumentach rejestrowych i najczęściej jest 

zmieniany przez nabywcę w ostatniej chwili 

➢ domena adresu poczty elektronicznej osoby zamawiającej towar to: @microsoft.com, @apple.com lub 

wykorzystywany jest darmowy adres mail’owy z użyciem domeny takiej jak gmail, hotmail, yahoo, 

ewentualnie domena jest prawie identyczna jak domena prawdziwej firmy

➢ tworzenie fikcyjnych stron internetowych (z zawartością na stronie głównej i minimalną treścią w 

zakładkach) i odsyłanie do kontaktów na tej stronie, ewentualnie strona internetowa wskazywana przez 

oszusta nie istnieje

➢ zazwyczaj jedna transakcja (faktura) na kwotę około 100 KEUR, ewentualnie przy większej ilości faktur 

ograniczony w czasie harmonogram dostaw

➢ zainteresowanie dobrami szybko zbywalnymi: elektronika, ubrania, produkty spożywcze, kosmetyki etc.

➢ kontakt urywa się zaraz po dostawie towarów ale bywa, że oszust deklaruje spłatę należności i nawet 

wskazuje termin zapłaty a potem już na żadne wezwania nie odpowiada
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O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ 

➢ Dostawca zachęcony wizją korzystnej współpracy składa wniosek o ustalenie limitu 

kredytowego i dostaje pozytywną decyzję bo limit przyznawany jest dla spółki która ma dobry 

standing finansowy a oszust ma tego świadomość kradnąc jej tożsamość 
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CO JEST TYPOWE W KOMUNIKACJI Z OSZUSTEM ?

➢ podszywa się pod osobę, która rzeczywiście jest pracownikiem firmy a której tożsamość narażona jest 

na kradzież

➢ kontaktuje się zawsze drogą mail’ową

➢ działa w pośpiechu i szybko odpisuje na mail’e

➢ rzadko negocjuje ceny a często nawet nieszczególnie zwraca uwagę na specyfikację towarową i 

wszystko co zaproponuje dostawca od razu bez większej dyskusji akceptuje

➢ deklaruje gotowość do spotkania osobistego i zaprasza do złożenia wizyty ale dopytywany o 

szczegóły odwleka temat w czasie

➢ prowadzi korespondencję w języku angielskim i da się w niej wychwycić małe błędy językowe tzw. 

„broken” English

➢ w treści maili nie brakuje przyjacielskich zwrotów „my friend”, „please trust me”, „how was your day” 

etc.
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NA CO WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ 

➢ Jeśli transakcja zapowiada się zbyt dobrze bo potencjalny nabywca chce ją zrealizować szybko, 

jest zachwycony ofertą sprzedażową i nie ma większych zastrzeżeń do ceny to nie zaszkodzi się 

takiej transakcji dokładnie przyjrzeć zanim towar zostanie wysłany

➢ Jeżeli mamy chociażby minimalne wątpliwości zawsze warto sprawdzić czy mamy do czynienia 

z uczciwym nabywcą
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JAKIE PYTANIA WARTO SOBIE ZADAĆ 
ZANIM ZOSTANIE NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA HANDLOWA ?

Dokumentacja 
transakcyjna

Dane 
kontaktowe 
dłużnika / @

Informacje na 
stronie www

Ogólnie 
dostępne 

informacje

Sprawdź 
zamówienie

nietypowe 
warunki

zaniżona 
cena

Sprawdź 
informacje 
publiczne

informacje na 
temat 

niewypłacalności

osoba do kontaktu 
nie jest znanym 
przestępcą albo 
gwiazdą filmową

Sprawdź @ 

Aspekty 
techniczne

@ domena

@ nagłówki

Podpis 
klienta

Sprawdź 
raport 

handlowy

Forma 
prawna

Branża

Wskaźniki 
finansowe

Sprawdź 
stronę www

Dane 
kontaktowe

Aspekty 
techniczne

Struktura i 
zawartość

Data 
utworzenia 
strony www

Źródło zdjęć



W JAKI SPOSÓB SPRAWDZIĆ 
CZY PRZYPADKIEM NIE MAMY DO CZYNIENIA Z OSZUSTEM ?
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➢ sprawdzić domenę adresu poczty elektronicznej - warto skopiować domenę e-maila do przeglądarki i 

sprawdzić witrynę internetową

➢ sprawdzić adres dostawy w Google Street View – zwłaszcza jeśli zmienia się tuż przed wysyłką 

towarów – aby wykluczyć, że jest to budynek mieszkalny albo niezabudowana działka ale nie siedziba 

spółki, o której myślimy jako odbiorcy towarów

➢ zadzwonić na numery telefonów – najlepiej stacjonarne - inne niż te podane w e-mailu, zamówieniu lub 

na stronie internetowej

➢ spróbować znaleźć numery telefonów innych pracowników firmy w Internecie i zadzwonić do nich aby 

potwierdzić tożsamość autora zamówienia

➢ poprosić o częściową płatność zaliczkową bo to może być dobry miernik uczciwości kontrahenta

➢ porównać informacje ze strony internetowej nabywcy z informacjami dostępnymi publicznie bo oszust 

często wykorzystuje dane prawdziwej firmy, zmieniając jedynie numery telefonów albo rozszerzenia 

adresów mail’owych

➢ porównać logo firmy figurujące na stronie internetowej  z tym, które znajduje się na zamówieniu

➢ sprawdzić witrynę internetową (struktura i zawartość witryny) bo tworząc fałszywą witrynę internetową, 

oszust chcą tylko zrobić dobre pierwsze wrażenie, natomiast reszta informacji poza stroną główną jest 

skąpa
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CO ROBIĆ, ŻEBY NIE ZOSTAĆ OFIARĄ OSZUSTWA 
ZWIĄZANEGO Z KRADZIEŻĄ TOŻSAMOŚCI FIRMY ? 
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➢ rozpowszechniać wiedzę na temat mechanizmu oszustwa związanego z kradzieżą tożsamości firmy i 

uświadamiać co jest typowe w działaniu oszustów

➢ prowadzić regularne szkolenia dla pracowników odpowiedzialnych za sprzedaż 

➢ stworzyć i przestrzegać procedur sprawdzających nowych nabywców dla wszystkich zamówień 

zagranicznych, w szczególności pochodzących od firm z Wielkiej Brytanii, Włoch i Francji pamiętając o 

tym, że:

▪ w większości krajów UE, a szczególnie w Wielkiej Brytanii nie stosuje się pieczątek w obrocie 

gospodarczym podczas, gdy dokumenty od oszustów zazwyczaj posiadają pieczęci

▪ w praktyce duże sieci handlowe rzadko same zgłaszają się z propozycją nawiązania współpracy

▪ oszustom zależy na szybkiej dostawie, nie negocjują ceny, nie przywiązują wagi do konkretnego 

asortymentu, składają zamówienie bez prowadzenie długich negocjacji

▪ adresy mail’owe, telefony kontaktowe, nazwiska osób należy sprawdzać poprzez strony 

internetowe z wyszukiwarki, a nie z dokumentów czy maili podanych przez zamawiającego.

▪ wskazany adres dostawy sprawdzić poprzez Google Street View



CO ROBIĆ JEŚLI ZOSTANIEMY OFIARĄ OSZUSTWA ? 
CZY W PRZYPADKU OSZUSTWA DOCHODZI DO WYPADKU 
UBEZPIECZENIOWEGO ?
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➢ jeśli firma padnie ofiarą oszustwa na terenie Wielkiej Brytanii, powinna dokonać zgłoszenia na stronie 

Action Fraud  www.actionfraud.police.uk pamiętając o tym, że Action Fraud jedynie raportuje zdarzenie i 

dostarcza informacji do organów ścigania natomiast nie prowadzi żadnych działań dochodzeniowych 

ani nie ma informacji o postępie w danej sprawie

➢ w każdym przypadku należy zaprzestać kontaktu z oszustami, wstrzymać dostawy oraz zachować 

kopie korespondencji dla celów dowodowych

➢ powiadomić organy ścigania

➢ oszustwo związane z kradzieżą tożsamością firmy nie jest objęte umową ubezpieczenia należności -

Ubezpieczyciel gwarantuje ochronę na wypadek niewypłacalności nabywcy z powodu prawnie lub 

faktycznie stwierdzonej niewypłacalności, pod warunkiem, że należności istnieją w związku z transakcją 

sprzedaży zrealizowaną przez dostawcę z nabywcą, dla którego ubezpieczyciel przyznał limit 

kredytowy a tenże nabywca nie kwestionuje obowiązku zapłaty wobec dostawcy

➢ w przypadku oszustwa związane z kradzieżą tożsamością firmy nie dochodzi do wypadku 

ubezpieczeniowego wobec firmy, której oceny dokonał Ubezpieczyciel

➢ firma, pod którą podszył się oszust, nie potwierdzi zobowiązań wobec dostawcy tylko zakwestionuje ich 

istnienie i Ubezpieczyciel w konsekwencji potwierdzi brak ochrony

http://www.actionfraud.police.uk/
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Dziękuję za uwagę  

i  proszę zachować ostrożność ! 
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