UWAGA NA ZAGROŻENIA,
JAKIE MOGĄ NAPOTKAĆ UŻYTKOWNICY SYSTEMÓW
BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ.
Przypominamy o stosowaniu zasad,
które mogą pomóc zwiększyć bezpieczeństwo korzystania z systemów bankowości internetowej:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zabezpiecz komputer aktualnym oprogramowaniem antywirusowym.
Chroń telefon i tablet logując się do bankowości internetowej.
Nie otwieraj załączników i linków w wiadomościach e-mail oraz wiadomościach SMS pochodzących z nieznanych źródeł.
Nie podawaj nigdzie podczas logowania pełnego numeru pesel, karty płatniczej ani innych danych wrażliwych.
Uważaj na „okazje”, „promocje” i „wyprzedaże” – towar, który zamawiasz, powinien pochodzić z pewnego sklepu.
Wprowadzaj adres bankowości internetowej ręcznie w pasku adresu.
Nigdy nie wprowadzaj danych w wyskakujących okienkach.
Uważaj na oferty pracy lub inne umowy potwierdzane przelewami „na grosz” – możesz nieświadomie aktywować rachunek,
który użyty zostanie do celów przestępczych.
• Nie korzystaj z systemów bankowości internetowej w publicznych/ogólnie dostępnych miejscach.
• Kończąc używanie systemów bankowości internetowej, zawsze naciskaj „Wyloguj”.

Szczególna ostrożność zalecana jest
podczas wprowadzania numerów rachunków odbiorców przy definiowaniu przelewów:

• unikaj kopiowania i wklejania numerów rachunków – bezpieczniej jest ręcznie wpisywać te numery
z klawiatury
oraz
• przed zatwierdzeniem przelewu, sprawdź w bankowości internetowej oraz w wiadomości SMS autoryzującej transakcję poprawność kwoty oraz numeru rachunku, na który zlecony jest przelew.

Więcej informacji na temat zasad bezpieczeństwa informacji znajdziesz pod adresem
https://online.lionsbank.pl/public/index

Prosimy, aby o wszelkich zauważonych podejrzanych przypadkach niezwłocznie informować Bank poprzez
kontakt@ideabank.pl lub pod numerem tel. 22 101 10 10 (koszt połączenia według taryfy operatora).
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INFOLINIA 800 100 700, +48 22 439 90 90. Koszt połączenia wg taryfy operatora.

