
Ако не 
закупувате 
конкретен 

продукт или 
услуга, не 

предоставяйте 
данните от 

Вашите карти.

ЗЛАТНИ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНО ОНЛАЙН ПАЗАРУВАНЕ

SAVE

Много сайтове на онлайн търговци 
ще поискат да съхраняват 
данните Ви разплащане.  

 Помислете два пъти 
преди да решите и 

бъдете сигурни, че сте 
разбрали риска и 

последиците, които биха 
настъпили от това. 

Ако някой се обърне към Вас 
онлайн и Ви поиска пари, 
помислете дали бихте дали 
същата сума на непознат на 
улицата.

Не изпращайте пари на 
лица, които не познавате.

Не изпращайте 
парични средства 
предварително, ако е 
възможно първо 
получете стоките и 
тогава заплатете за 
тях.  

Използвайте кредитни карти, 
когато пазарувате онлайн. 

Ако не сте получили това, което 
сте поръчали, картоиздателят ще 
Ви върне парите.

карти за плащания на 
абонаменти, разберете също 
така как може да се откажете 
от услугата.

Винаги запаметявайте всички 
документи, свързани с Вашите 

онлайн поръчки.

Документите ще са Ви 
необходими, за да установите 

правилата и условията, както и да 
докажат, че сте 

заплатили 
за стоките.

 €

DOs

DON’Ts

https

Убедете се, че 
трансферът на данни е 

адекватно защитен.  

Погледнете за съответния символ 
в полето за URL адреса и 
използвайте HTTPS и SSL 

протоколи, когато сте в Интернет.

Преди да предоставите 
данните на Вашите 

Контрол на плащания 
за абонаменти.

Когато правите 
поръчки онлайн 
от друго лице, 

1Използвайте марки и магазини, 
които са ви познати или сте
ползвали преди това, 
проверявайте 
рейтинга на частните 
продавачи в сайтове 
като Amazon или EBay.

Купувайте от 
доверени 
източници. 2 3
4 5 6€
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Никога не изпращайте 
номера на Вашата карта, 

ПИН код или друга 
информация по ел. поща.

**** 11***

Избягвайте да пазарувате 
онлайн през сайтове, 
които не използват пълна 
идентификация 
(Проверен от  
Visa / MasterCard 
Secure Code). 12PASSPORT

Някой онлайн магазини 
извън Европа могат да 

изискат копие на 
Вашата карта и паспорт 
по факс като гаранция. 

Никога не изпращайте 
номера на Вашата карта, ПИН 

код или друга информация 
по не криптирана ел. поща.

 €

CREDIT
CARD

Повечето кредитни 
карти имат 
сериозна политика 
за потребителска 
защита. 


