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Ixtri minn sorsi
aﬃdabbli.

Uża ditti u ħwienet li inti familjarji
magħhom jew li ġieli użajt. Iċċekkja
l-klassifikazzjoni ta’
bejjiegħa individwali
fuq siti bħal
“Amazon” jew “eBay”.

Uża karti ta’ kreditu meta
qed tixtri onlajn.
CREDIT
CARD

Ħafna mill-karti ta’ kreditu għandhom
policy tal- protezzjoni tal-klijent b’
saħħtiha. Jekk ma tirċeviex dak li
xtrajt, tista’ tingħata flusek lura.

Ikkontrolla
l-ħlasijiet rikorrenti.

Ħafna siti elettroniċi jistaqsuk
sabiex iżommu id-dettalji finanzjarji
tiegħek.

SAVE

Qabel tagħti d-dettalji
tal-kard tiegħek
għal servizz kontinwu, iċċekja kif
tkun tista’ twaqqaf is-servizz.

Kun ċert li qed tagħmel
użu minn konnessjoni
sikura.

Fittex is- simbolu tal-katnazz filbrawżer tiegħek u uża siti HTTPS
meta qed tagħmel xiri onlajn.

https

Aħsibha darbtejn
qabel tiddeċiedi u
kun ċert li taf ir-riskji
assoċjati mal-għażla
tiegħek.

Żomm id-dokumenti u
l-korrispondenza kollha relatati
max- xirjiet onlajn tiegħek.
Dawn jistgħu jkunu bżonnjużi sabiex
jiġi stabbilit it- termini u
kundizzjonijiet tax- xirja tiegħek kif
ukoll jiġi ppruvat li
inti ħallast
€
għall-affarijiet
li xtrajt.

REGOLI TAD-DEHEB
XIRI ONLAJN SIKUR

€

7 8 9
10 11 12
LE

Jekk mintix ser
tixtri oġġett jew
servizz speċiﬁku,
tagħtix id-dettalji
tal-kard tiegħek.

****

Tagħtix in-numru tal-kard
tiegħek, il-kodiċi tal-PIN jew
dettalji oħra permezz t’imejl.

Meta qed tixtri
onlajn mingħand
xi ħaddieħor,

Tibgħatx ﬂux lil min ma tafx.
Jekk tiġi avviċinat onlajn sabiex
tagħti xi flus, aħseb dwar x’ kont
tagħmel kieku ġejt mitlub l-istess
ħaġa mingħand xi ħadd mhux
magħruf li avviċinak fit-triq.

Tibgħatx flus
bil-quddiem. Jekk
huwa possibli, irriserva
d-dritt li tħallas wara li
tirċievi l-oġġett.

€

Evita li tagħmel xiri onlajn
f’ siti li ma jużawx mezzi ta’
awtentiċita` (Verﬁkat
permezz ta’ Visa /
MasterCard
Secure Code).

***

Qatt tibgħat dettalji tal-kard
tiegħek permezz t’ imejl mhux
inkriptjata.
PASSPORT

Xi ħwienet onlajn barra
mill-Ewropa jistgħu
jitolbuk tibgħat kopja
tal-kard jew passaport
tiegħek permezz ta’ fax
bħala garanzija.

