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Combater os intrusos (Hackers / Ladrões / Fraudes) !! 

Uma carta sincera para si da Direcção e Funcionários da BE FORWARD 

 

Caros leitores, 

 

Nós implementamos no nosso sistema online um Programa de controlo de segurança 

mais rigoroso, de forma a proteger todos os nossos estimados clientes! 

Diz-se que este mundo está cheio de fraudes e ladrões, chamados Hackers, que estão interessados 

no seu dinheiro e/ou carro(s). 

Quer creia quer não, isso enfurece-nos tanto a nós como a si!   

Portanto, nós demos um Passo à frente!!   

Recomendamos ainda firmemente que siga as sugestões abaixo como forma de prevenir a tragédia: 

 

GORJETA 1   Se houver alterações notórias, LIGUE para verificar! 

Sempre que for notificado por e-mail de alterações substanciais, sempre que o Preço ou 

Destino mudarem ou houver qualquer alteração aos componentes materiais da sua compra, 

 

LIGUE para a Be Forward em Tóquio:  +81 - 42 - 440 - 3440 (seg – sex) para verificar 

as alterações. 

 

Sabemos que há intrusos que invadem o seu endereço de e-mail e lhe enviam mensagens 

falsas, que simulam ser nossas e fazem alterações de modo a poderem roubar o seu carro(s). 

Você poderá achar dispendioso ligar para Tóquio, mas não será melhor prevenir que o seu 

carro seja roubado? 

Por favor, lembre-se --- LIGUE sempre para a sede de Tóquio através do número acima. 

 

GORJETA 2   Faça a gestão da sua conta de e-mail com muito cuidado! 

     Não forneça a sua palavra-passe a outras pessoas, especialmente se estiver a contactar-nos a 

partir de um local com pessoas desconhecidas, como por exemplo, um Internet café.  

 

1) Não fale abertamente sobre a sua palavra-passe em público; 

2) Certifique-se de que ninguém está a ver quando digitar a sua palavra-passe; 

3) Altere regularmente a sua palavra-passe; 

4) Certifique-se de terminar a sessão a partir da sua conta de e-mail e apague o 

histórico de utilização no navegador quando acabar; 

5) Certifique-se de encerrar o navegador, mesmo que haja outras pessoas à espera 

para utilizar o computador que acabou de usar. 

 

     A única maneira de se proteger destes intrusos, é manter-se extremamente cuidadoso.   

Em caso de dúvida, contacte-nos em Tóquio! 

 

Com os melhores cumprimentos, 

De toda a equipa BE FORWARD 


