GÖR
SÅ
HÄR

1 2 3
4 5 6
Handla från
betrodda
internethandlare.

Handla hos kända internethandlare
som du har förtroende för och
undersök vilket betyg
de fått hos
exempelvis Amazon
och EBay.

Använd kreditkort när du
handlar på internet.
CREDIT
CARD

De flesta kreditkorten har ett
starkt konsumentskydd. Om du
inte får det du beställt så ersätter
kortutgivaren dig ekonomiskt.

Kontrollera vilka avgifter
de har.

Många internethandlare vill att du
tillåter de matt spara dina
kortuppgifter på sin sida.

SAVE

Innan du ingår ett
köpeavtal med
månatliga betalningar, ta reda på
hur du kan avbryta detta.

Se till att dataöverföringen
är korrekt skyddad.

Leta efter hänglås symbolen uppe i
URL-fältet och använd HTTPS- och
SSL-protokoll när du surfar över
internet.

https

Om du låter
registrera dina
uppgifter på
Websidan så ökar
chansen att de stjäls.

Spara alltid alla dokument som
är relaterade till dina
internetköp.
De kan behövas för att fastställa
villkoren för försäljningen
eller för att bevisa
att du har betalat
€
för varorna.

GYLLENE
REGLER
SÄKER HANDEL PÅ INTERNET
€

7 8 9
10 11 12
UNDVIK

Om du inte köper
en viss produkt
eller tjänst, skriv
inte in dina
kortuppgifte på
webbsidan.

****

Skicka aldrig PIN-koden eller
andra kortuppgifter till någon
med e-mail.

När du köper
någonting över
internet från en
privatperson,

Skicka inte pengarna till
någon du inte känner.

Om någon kontaktar dig på internet
och ber dig om pengar, fundera på
om du skulle ha gett summan till en
okänd person på gatan.

betala inte I förväg.
Om möjligt, förbehåll
dig rätten att erhålla
varorna först.

€

Undvik att göra din
internetköp på webbplatser
som inte använder
fullständig autentisering
(Veriﬁed by Visa /
MasterCard
Secure Code).

***

Skicka aldrig dina kortuppgifter
i ett okrypterat
e-postmeddelande.
PASSPORT

Vissa webbutiker
utanför Europa kan
begära en kopia av ditt
kort och pass med fax
som garanti.

