Sprawdzaj komu przekazujesz pieniądze w sieci
BLIK jest metodą płatności, udostępnianą w aplikacjach bankowych na smartfony. Jest
metodą bezpieczną. Jednak żaden sposób płatności nie uchroni użytkownika przed
oszustwem, jeśli ten użytkownik samodzielnie i dobrowolnie przekaże pieniądze
oszustowi. Nie ma znaczenia, czy będzie to przekazanie pieniędzy przelewem, kartą,
gotówką czy poprzez bankowość mobilną. Dlatego każdy z nas, niezależnie od metody
płatności, której używa, powinien przestrzegać powszechnych zasad bezpieczeństwa –
m.in. nie przekazywać pieniędzy, danych osobowych czy danych transakcyjnych
osobom nieznajomym.
BLIK to metoda płatności. Jest integralną częścią aplikacji mobilnej banku. Sposób jego
działania i stosowane technologie mają na celu zapewnienie maksymalnego
bezpieczeństwa transakcji.
Korzystając z BLIKA, na przykład w sklepie internetowym, użytkownik nie podaje na stronie
internetowej żadnych danych wrażliwych – tylko jednorazowy kod BLIK, który jest ważny
przez dwie minuty. Niezbędnym krokiem jest potwierdzenie transakcji przez
użytkownika PIN-em w aplikacji bankowej na swoim smartfonie.
Użytkownicy widzą w aplikacji mobilnej banku szczegóły każdej transakcji BLIKIEM. Przed
zatwierdzeniem płatności na ekranie smartfona wyświetla się kwota, nazwa i adres
odbiorcy, sklepu lub bankomatu. Dzięki temu pieniądze nie zostaną wysłane gdzieś
indziej, niż planował użytkownik.
Kod BLIK służy wyłącznie do połączenia stron transakcji – jednej konkretnej pary. Jest
identyfikatorem - kojarzy użytkownika i konkretny bank w danej chwili. Przez dwie minuty
wskazuje na konkretną aplikację mobilną, do której, po użyciu kodu, zostanie skierowana
prośba o akceptację transakcji w konkretnym sklepie lub bankomacie.
Banki stosują najwyższe standardy bezpieczeństwa w swoich aplikacjach mobilnych.
Jednak to nie zwalnia użytkowników z pamiętania o podstawowych zasadach, które
zwiększają ochronę przed nieuprawnionymi działaniami osób trzecich.
Każdy użytkownik powinien samodzielnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa w
internecie, także w przypadku płatności
Po pierwsze, jeżeli wykorzystujemy nasze smartfony do obsługi finansów czy bankowości,
to nie należy przełamywać ich fabrycznych zabezpieczeń, ani wgrywać na nie
oprogramowania z nieznanych źródeł. Warto także regularnie aktualizować
oprogramowanie producentów danego urządzenia.
Po drugie telefon powinien być zabezpieczony kodem PIN, wzorem lub odciskiem palca.
Warto ustawiać możliwie najdłuższy PIN – do telefonu i aplikacji mobilnej banku.
Oczywiście powinny to być zupełnie różne PINy. Różnica jest ogromna – 4-cyfrowy kod to
blisko 10 tys. kombinacji, sześciocyfrowy to już niemal milion kombinacji.
Jak zabezpieczyć się w sieci
Mimo powszechności zakupów internetowych powinniśmy również pamiętać o sprawdzaniu
wiarygodności samych e-sklepów i generalnych zasadach bezpieczeństwa w internecie.

Najłatwiej poszukać w internecie opinii innych kupujących. Jeśli nadal mamy wątpliwości,
to przed zamówieniem warto sprawdzić warunki sprzedaży w regulaminie i dane
kontaktowe oraz identyfikacyjne sprzedawcy np. w bazach KRS i CEIDG.
Kolejną ważną kwestią jest polityka prywatności sklepu, czyli to, jak sprzedawca chroni
dane osobowe klientów. Warto również porównać cenę towaru w różnych sklepach
internetowych. Jeśli towar jest dostępny w wielu e-sklepach, a diametralnie tańszy tylko w
jednym, to powinniśmy dowiedzieć się dlaczego.
Nie powinniśmy klikać w linki zewnętrzne oraz otwierać załączników, które dostajemy w emailach z nieznanych adresów. Jakiekolwiek dane osobowe udostępniamy tylko zaufanym
witrynom, które mają odpowiednie zabezpieczenie, np. certyfikat SSL. System operacyjny
komputera, programy, przeglądarki czy wtyczki powinny być na bieżąco aktualizowane –
najlepiej ustawić automatyczne aktualizacje. Przeglądarki internetowe wysyłają alerty
bezpieczeństwa, kiedy internauta próbuje wejść na podejrzaną stronę. Jeśli nie jesteśmy
pewni, czy dana strona jest bezpieczna, to lepiej nie ryzykować.
W przypadku kupowania od osób prywatnych każdy z nas musi samodzielnie ocenić,
czy nie ma do czynienia z oszustem. Żadna metoda płatności nie zabezpieczy nas
przed dobrowolnym przekazaniem pieniędzy komuś, kto chce nas po prostu okraść.
Dlatego zawsze sceptycznie trzeba podchodzić do niesamowitych okazji czy wyjątkowo
niskich cen, jakie chcą nam zaproponować nie tylko sklepy internetowe, ale przede
wszystkim osoby prywatne w sieci.

