Glem
ikke at:

1 2 3
4 5 6
Køb fra pålidelige
kilder.

Brug mærker og butikker, som du
er bekendt med eller har brugt før,
og kontroller ratings
fra de enkelte
sælgere på
websteder såsom
Amazon eller e-Bay.

Brug kreditkort, når du køber
ting online.
CREDIT
CARD

De fleste kreditkort har en stærk
politik for beskyttelse af kunder.
Hvis du ikke får hvad du har bestilt,
vil kortudstederen refundere dig.

Kontroller købsbetingelser
inden du betaler for et køb
eller en løbende service.

Mange e-handelssider vil bede
om lov til at gemme dine
betalingsoplysninger.

Inden du giver dine
kortoplysninger
til at betale for en løbende service,
så bør du finde ud af, hvordan du
stopper denne service igen.

SAVE

Sørg for, at dataoverførslen
er korrekt beskyttet.

Se efter hængelås-symbolet på
URL-linjen, og brug HTTPS- og
SSL-protokoller, når du surfer på
internettet.

https

Inden du beslutter
dig, så sørg for at
forstå de risici, det
måtte indebære.

Gem altid dokumenterne i
forbindelse med dine
online-køb.
De kan være nødvendige for at
fastlægge salgsbetingelserne
eller bevise at du
har betalt
for varerne.
€

De gyldne regler
SIKKER ONLINE-HANDEL

€

7 8 9
10 11 12
Ting du
ikke skal
gøre:

Hvis du ikke
køber et bestemt
produkt eller en
tjeneste, skal du
ikke indsende
dine
kortoplysninger.

****

Send aldrig dit kortnummer,
PIN-kode eller andre
kortoplysninger til nogen via
e-mail.

Når du køber
noget online fra
en anden person,

Send ikke penge til nogen,
du ikke kender.

Hvis nogen henvender sig til dig
online og beder om penge, bør du
overveje, om du ville give det
samme beløb til en ukendt person
på gaden.

Send ikke penge på
forhånd til sælgeren.
Hvis det er muligt, så
forbehold dig retten til
at modtage varen først.

€

Undgå at handle online på
hjemmesider, der ikke
bruger fuld autentiﬁcering
(Veriﬁed by
Visa/Mastercard
Secure Code).

***

Send aldrig dine
kortoplysninger i en ukrypteret
e-mail.
PASSPORT

Nogle online-butikker
uden for Europa kan
kræve en kopi af dit
kort og pas med fax
som garanti.

