BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
Tárgy: Hírlevél megküldése
Hiv.szám: Ügyintéző: Sajben Márta r.a
Telefon: 06/66/523-700/22-51

Valamennyi Békés megyében működő
Oktatási Intézmény, Hivatal, Szervezet, Szövetség
Vezetőjének
Székhelyeiken

Tisztelt Címzettek!

Mellékelten megküldöm következő hírlevelünket, mely az ORFK honlapján megtalálható
„ONLINE VÁSÁRLÁS BIZTONSÁGOSAN!” című tájékoztató anyagot tartalmazza.
Forrás: http://www.police.hu/sites/default/files/goldenrules-hungary%20%281%29.pdf

Békéscsaba, 2020. április 30.

Tisztelettel:

Telekné Furák Mónika r. alezredes
osztályvezető

Melléklet: 1 lap
Cím: 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3.; 5601 Békéscsaba Pf.: 124
Telefon: (06-66) 523-707; (33) 23-17; Fax: (06-66) 523-701; E-mail: teleknefm@bekes.police.hu

FONTOS

1 2 3
4 5 6
Csak megbízható
helyről vásárolj.

Olyan márkát és boltot válassz,
amit ismersz és próbáltál korábban,
és ellenőrizd az egyéni
eladók értékelését a
weboldalakon (pl.
Amazon, EBay).

Az online vásárlások során
használj hitelkártyát.
CREDIT
CARD

A legtöbb hitelkártya
a fogyasztók szempontjából
megfelelő szabályozási védelemmel
ellátott. Ha nem kapod meg a
megrendelt terméket, a
kártyakibocsátó megtéríti a károdat.

Ellenőrizd, hogy
vannak-e visszatérő
panaszok.

Sok kereskedő oldal rákérdez a
kártyaadatok tárolására.

Mielőtt egy vásárlás
során megadod a
kártyaadataidat egy
szolgáltatónak, ellenőrizd, hogy
van-e mód a szolgáltatás
lemondására.

SAVE

Győződj meg arról, hogy az
adatküldés megfelelően
védett legyen.

Ellenőrizd a lakat szimbólumot az
URL előtt, és használj HTTPS és
SSL protokollt az internetes
keresések során.

https

Kétszer is gondold
át, mielőtt döntesz,
és légy tisztában
ennek kockázatával.

Mindig ments el minden
dokumentumot az online
vásárlásoddal kapcsolatban.

Ezek szükségesek lehetnek a
vásárlás idejének és körülményeinek
a megállapítására, vagy annak
bizonyítására,
hogy kifizetted
€
a terméket.

ARANYSZABÁLYOK
ONLINE VÁSÁRLÁS BIZTONSÁGOSAN!
€

7 8 9
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NE
TEDD

Ne add meg a
kártya adataidat,
ha nem kívánsz
ﬁzetni egy
termékért vagy
szolgáltatásért.

****

Soha ne küldd el a
kártyaszámod, PIN kódod,
vagy más kártya adatodat
e-mailben.

Ha online
vásárolsz
valakitől,

Ne küldj pénzt olyannak, akit
nem ismersz.

Ha valaki online megkér, hogy küldj
neki pénzt, az pont olyan, mintha
egy ismeretlennek adnál pénzt az
utcán.

ne küldj előre pénzt az
eladónak! Ha lehet élj
azon jogoddal, hogy
előbb megkapd a
terméket.

€

Csak hiteles online
oldalakról várásolj (Veriﬁed
by Visa / MasterCard
Secure Code).

Ha e-mailben küldöd el
valakinek a kártyaadataidat, azt
csak titkosított e-mailben tedd.

PASSPORT

***

Néhány Európán kívüli
online shop
garanciaképpen kéri,
hogy küldj másolatot a
bankkártyádról vagy
útleveledről faxon.

