Internet nam omogoča večjo izbiro in nekoliko
lažjo primerjavo izdelkov, prodajalcev in cen. Hkrati
pa se žal povečuje tudi nabor pasti, v katere se
lahko ujamete, če s svojimi plačilnimi karticami na
spletu in drugod ne ravnate previdno. Izognite se
najpogostejšim pastem spletnega nakupovanja.
Prihranite denar, živce in dragoceni čas z
upoštevanjem spodnjih nasvetov.
Preverite avtentičnost spletne trgovine. Spletne nakupe in
rezervacije opravljajte samo pri uveljavljenih ponudnikih oziroma
na spletnih straneh, za katere ste prepričani, da so varne.
Preverite varnost povezave. Občutljive podatke vtipkajte le
prek šifrirane povezave – na straneh, kjer se naslov URL začne s
https://. Nikoli jih ne vpisujte na neznane strani ali pošiljajte prek
elektronske pošte.
Uporabljajte dodatne varnostne standarde. “3-D Secure”
- Verified by Visa in Mastercard Secure Code sta varnostna
sistema, ki vam pri nakupu prikažeta dodatno okence, kamor
vpišete enkratno kodo, ki ste jo prejeli prek SMS-sporočila.
Naročite SMS-Alarm in SMS-Opomnik. Z SMS-Alarmom o
uporabi kartice in SMS-Opomnikom o stanju na računu boste
sproti obveščeni o transakcijah. Če zaznate sumljivo transakcijo,
ki je niste opravili, lahko ukrepate takoj.

Omejite znesek na kartici, ki jo uporabljate za spletne
nakupe. Za dodatno varovalko lahko poskrbite, če omejite
sredstva na kartici, saj vam bodo v najslabšem primeru
nepridipravi tako odnesli le omejen znesek. Najbolj primerna
za to je NLB Predplačniška kartica Mastercard - plačilna
kartica, s katero porabite le toliko, kot nanjo naložite.

Ob sumu zlorabe ali če kartico izgubite, nas o tem takoj obvestite (NLB Kontaktni center: +386 1 477 2000).
Ta lahko kartico blokira in vas nato vodi skozi postopek ob morebitni zlorabi.

Naj vas v letu, ki sledi,
povsod spremlja toplina,
nenehno osrečuje bližina
in iskreno navdihuje svežina.
Srečno 2019.

Promocijska besedila so informativne narave. Za napake v tisku in morebitne skrite napake v zvezi s tiskom ne prevzemamo odgovornosti. Pridržujemo si pravico do sprememb. Ob sklenitvi pogodbe v banki preverite veljavne pogoje in lastnosti storitve.

Varno nakupovanje na spletu – večja izbira,
več pasti?

