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Annan Information
Ingen har ar. 9 dagar sedan 3029229045 Unsafe Caller. Det här är en SCAM det har varit över
nyheterna! 9 dagar sedan 9405033123 Unsafe Caller! 940-503-3123 har kallat vår verksamhet
flera gånger, inget meddelande kvar. Sade de skickade mig två brev, en av UPS, och att ringa
tillbaka honom. Uppgivna arresteringsoptioner släpptes för att inte betala rätt inkomstskatt.
Don försökte bortse från meddelandet eller annars kommer det att tas som en från din sida.
Om vi får en rörelse påbörjas, kommer telefonföretaget att stoppa denna BS från att hända.
Det här hjälper oss att identifiera okända telefonnummer som säkra eller osäkra. Roligt, men
deponerade min återbetalning till mitt konto förra veckan.

Jag får ett samtal från det här numret ett par gånger i månaden. Det är en IRS-bluff, en
robotröstläsningstext som skrivits på dåligt engelska, hotar att sätta mig i fängelse om jag inte
ringde direkt. Otroligt sketchy affärspraxis att lämna en försäljnings röstbrevlåda där. 10 dagar
sedan 9042702424 Osäker Caller. Jag kände inte igen det här numret så jag lät det gå till
röstbrevlådan. Jag ignorerar det bara. Jag misstänker att det är ett Caller ID-spoofing-samtal. 1
dagar sedan 4157276979 Unsafe Caller.
Vi borde PROTEST dessa falska samtal genom att INTE BETALA DIN CELL PHONE BILL
IN DECEMBER. Den här personen ringde att jag kvalificerade mig för ett lån på 10.000 och att
de skulle skicka en check till min bank som jag var tvungen att skicka tillbaka för att täcka
"försäkringen" för lånet. Det enda jag kan säga är att det är ett verizon nummer. 2 dagar sedan
4152517894 Unsafe Caller. Förutom det faktum att jag inte har gjort några
sjukförsäkringsförfrågningar?!? För 10 dagar sedan. IRS Scam; men ring dem tillbaka och ha
det roligt med dessa scumbags. 4 dagar sedan 4158581463 Unsafe Caller. De sa att de inte gör
samtal av denna typ. 9 dagar sedan 7607061106 Unsafe Caller.
Bedrägeri som säger att ditt Microsoft-ID är utgått och att datorn kommer sluta fungera om 2
timmar om du inte ringer till 315-503-8648. 9 dagar sedan 7314839973 Osäker Caller. Ring
från IRS om en lagssucces som lämnas in mot mig. Super snyggt. Jag ringde numret tillbaka
från en annan linje, och de svarade på telefonen som Intercontinental Capital Group - ett
lånefinansieringsföretag. De hängde omedelbart. 9 dagar sedan 2155031509 Unsafe Caller. Mer
användbart är en kommentar: vad upplevde du med numret. Fick en röstmeddelande från
någon kille som inte identifierade sig själv eller hans företag. Kommer att erbjuda dig en
kassör s check för objekt som listas på Craigslist. Det lät som ett inspelat meddelande på ett
främmande språk, kanske kinesiska. 1 dagar sedan 4155987259 Unsafe Caller. Det var en
robotröst som sa att de behövde tala med mig om min senaste hälsovårdsförfrågan. Bara
ignorera dem. De kommer sannolikt att ringa flera gånger.
Jag visste redan att det var en bluff men kallade dem tillbaka ändå under ett google
röstnummer. Återigen är detta tjänsteman Ryan Smith från Internal Revenue Service. 8 dagar
sedan 3097334063 Osäker Caller. Indikerar ett telefonnummer som W betyder att det är en vit
sidobildning. Vänster ett inspelat meddelande som säger att det fanns bedrägerier och att för
att undvika fängelse måste du ringa numret tillbaka. Mottagde ett telefonsvarare från numret
som hävdade att allvarliga anklagelser fylldes mot mitt namn.
Vi har över 130.000.000 vita sidobilder och över 30.000.000 gula sidobilder här gratis. Jag
försökte berätta för dem att ta mig av sin röstlista och fick höra det enda sättet att jag kunde få
bort sin röstlista var att verifiera min information med dem. DETTA ÄR VOICEMAIL A
CALL FRÅN DETTA NUMMER VÄNSTER MIG: Du att du är under federal utredning på
grund av bedrägerier oetiska (?) Aktiviteter som finns i revisionsrapporten för dina skatter.
Svarade inte på hans e-post efter incheckning i telefonnumret. 8 dagar sedan 2066819021
Unsafe Caller. De försöker i grund och botten bara att använda folks bankkonton till
kontanterna bedrägliga kontroller och skickar självklart inte någon ett lån. 2 dagar sedan
4157792246 Safe Caller.
De kan stoppa detta, de ignorerar detta. 8 dagar sedan 2062310028 Osäker Caller. Andra har
skrivit någon annanstans på internet om att bli kallad så många som 5 gånger. En robotisk röst
i brutna engelska hävdar att de undersöker dig och din familj för skattebedrägerier och har
försökt att kontakta dig under de senaste sex månaderna. Det går till min Google Voice (som

jag aldrig använder längre). IRS kommer ut varje år och säger att de inte ringer och denna typ
av telefonsamtal är en SCAM. 8 dagar sedan 3059855311 Osäker Caller. Han ljög och berättade
för mig att han behövde vår företagsadress för att uppdatera vår handelskammare. Jag lade på.
Jag ringde vår handelskammare för att rapportera detta. Reagera inte, om du inte vill bli offer
för identitetsstöld! 3 dagar sedan 4158581463 Unsafe Caller.
Automatiserat samtal om en rättegång som arkiveras av IRS, mot dig och din familj. 8 dagar
sedan 4107059457 Unsafe Caller. Fick ett samtal från datoriserad röst som säger att IRS har
lämnat in en process mot mig för skatteflykt.

