POLICJA LUBUSKA
https://lubuska.policja.gov.pl/go/serwis-informacyjny/aktualnosci/37290,Nie-daj-sie-cyberoszustom-Chron-siebie-i-swoje-pieni
adze.html
2022-01-27, 01:50

NIE DAJ SIĘ CYBEROSZUSTOM! CHROŃ SIEBIE I SWOJE
PIENIĄDZE
Data publikacji 08.04.2021

To czy jesteśmy bezpieczni w sieci, zależy w dużej mierze od nas samych. Musimy jednak
pamiętać, że wraz postępującą cyfryzacją naszego życia, zwiększają się także zagrożenia, z
którymi musimy się zmierzyć. Dlatego bądź zawsze na bieżąco, dbaj o zabezpieczenia sprzętu,
stosuj mocne hasła i korzystaj tylko ze sprawdzonych stron. Najsłabszym punktem dla
cyberoszustów jesteśmy my sami. Gubi nas brak ostrożności, pośpiech, czasami naiwność i brak
wiedzy w działaniu aplikacji z których korzystamy. Nie pozwól żeby ktoś przejął kontrole nad
tobą i twoimi pieniędzmi.

Internet zmienił świat. Dzięki niemu bez wychodzenia z domu możemy zrobić niemal wszystko. Kształcić się, pracować,
dokonywać operacji ﬁnansowych, komunikować się, korzystać z bibliotek, oglądać ﬁlmy, czy też zrobić zakupy.
Pojawiające się coraz to nowsze aplikacje przyzwyczajają nas do udogodnień bez których już nie chcemy
funkcjonować. Musimy jednak pamiętać, że internet to nie tylko nieograniczone źródło informacji i rozrywki, ale także
miejsce w którym występuje wiele zagrożeń. Dlatego korzystając z sieci musimy pamiętać o odpowiednim
zabezpieczeniu komputera przed cyberprzestępcami, a także zachowaniu ostrożności podczas użytkowania. Szczególną
uwagę musimy zwrócić na propozycje składane przez nieznane osoby, a także otrzymywany za pomocą sms, email
bądź poprzez komunikatory link, który umożliwia dokonywanie różnego rodzaju transakcji. Sprawcy niejednokrotnie
wykorzystując naszą naiwność, chęć zysku ze sprzedaży wystawionych towarów, a także niewiedzę, wykradają nasze
dane bankowe umożliwiające dostęp do konta.
Co zatem powinno wzbudzić naszą czujność i co powinniśmy zrobić żeby chronić siebie i swoje pieniądze. Jedną z
pierwszych czynności, które powinniśmy zrobić po podłączeniu komputera do internetu jest zainstalowanie programu
antywirusowego oraz dbanie o jego aktualizację. Ponadto:
- tworząc hasło do konta, zadbaj żeby było unikatowe, zmieniaj je co kilka miesięcy i nigdy nie udostępniaj innym
osobom,
- tam gdzie masz możliwość korzystaj z podwójnej weryﬁkacji, w ten sposób utrudnisz dostęp do konta,
- zawsze zwracaj uwagę na logo, nazwę i adres URL strony internetowej. Sprawdzaj czy po lewej stronie linku znajduje

się mała kłódka oraz wyrażenie „https” świadczące o tym, że dane połączenie jest szyfrowane,
- wykonując operacje ﬁnansowe nie korzystaj z publicznych i otwartych sieci. W ten sposób narażasz się na
przechwycenie danych poufnych,
- nie ściągaj i nie instaluj programów z nieznanych, nieoﬁcjalnych stron,
- przy transakcjach, a także w komunikacji z nieznaną osobą stosuj zasadę ograniczonego zaufania i zachowaj
szczególną ostrożność,
- podczas zakupów nie daj się zwieść zaniżonej cenie towaru. Zanim podejmiesz decyzje sprawdź dokładanie
sprzedawcę, jakie formy płatności oferuje, czytaj komentarze o nim,
- logując się na stronę banku zwracaj uwagę na szczegóły. Cyberoszuści udoskonalają cały czas swoje metody, tworząc
strony łudząco podobne do tych z których korzystamy. Nigdy nie wchodź na stronę banku poprzez link otrzymany w
wiadomości,
- jeśli nie znasz sposobu działania określonej aplikacji, nie zgadzaj się na dokonanie transakcji za jej pośrednictwem.
Jesteś wówczas dla sprawcy łatwym celem, który kierując tobą i zapewniając o słuszności wykonywanych czynności,
przejmie twoje pieniądze,
- robiąc przelew, upewnij się o prawidłowości numeru konta adresata oraz przesyłanej kwoty,
- zanim potwierdzisz otrzymany z banku kod do przelewu, upewnij się czy widniejąca w treści sms kwota jest właściwa.
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