Bezpečně s elektronickým bankovnictvím
Elektronické bankovnictví výrazně usnadňuje řízení financí. Ať už vyřizujete pravidelné platby,
platíte dětem obědy do školy, nakupujete na internetu anebo jen chcete mít přehled o svých
příjmech a výdajích, je elektronické bankovnictví výrazným pomocníkem.

1. Zkontrolujte webovou
stránku (protokol https)

Vždy se ujistěte, zda
elektronické bankovnictví spouštíte na
zabezpečené webové stránce. Poznáte to
tak, že její adresa začíná zkratkou https://
a vlevo v adresním řádku je uveden název
banky a symbol visacího zámku. Pokud je
adresa stránky uvedena zkratkou http:// a
je podezřele dlouhá, raději ji zavřete. Může
se jednat o podvrh.

2. Používejte ověřovací
SMS

Pro potvrzení plateb si
nastavte ověřování zasláním SMS na Váš
mobilní telefon. Také je vhodné si pro
platby kartou nastavit tzv. dvoufázové
ověřování. Znamená to, že pokud budete
např. na e-shopu platit kartou, přijde Vám
ještě ověřovací SMS s kódem, který
přepíšete do potvrzovacího okna, které se
Vám v průběhu platby zobrazí. Tím
výrazně snížíte možnost zneužití Vaší
platební karty.
Platíte-li na internetu často kartou, je
vhodné si nastavit maximální limit placené
částky a případně využít možností
zamykání a odemykání karty pro
internetové platby. Většina bank tyto
možnosti nabízí.

https://praha.saferinternet.cz

3. Pravidelně sledujte
pohyby na účtu

Pokud byste na
svém účtu zaznamenali podezřelou
platbu, okamžitě kontaktujte svou
banku. Může jít např. o neoprávněně
strženou platbu za rezervaci pobytu
nebo platbu kartou. Rychlým řešením
můžete předejít zneužití Vašich karet.

4. Pozor na veřejných
Wi-Fi sítích

Není dobré používat
nástroje elektronického bankovnictví
při připojení na veřejných Wi-Fi, např.
v hotelu, nákupním centru nebo
čerpací stanici. Používejte je tam, kde
si jste jisti bezpečností připojení, např.
doma.

5. Nepodléhejte
manipulacím

Zpozorněte, pokud
byste obdrželi do e-mailu zprávu od
své banky, týkající se elektronického
bankovnictví. Může jít o podvrh, jehož
cílem bude získat Vaše přihlašovací
údaje. Útočníci k tomu často využívají
různých manipulativních technik.

