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Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor  jest insty-
tucją dla każdego - nie płacących na czas mogą 
tu wpisać i sprawdzać zarówno osoby prywatne 
jak i przedsiębiorcy. BIG InfoMonitor utrudnia 
życie dłużnikom i motywuje ich do uregulowania 
długów. Pomaga też ustrzec się przed błędnymi 
decyzjami i nawiązaniem współpracy z nieuczci-
wą i zadłużoną firmą. Może ochronić konsu-
menta przed zakupem mieszkania od znajdu-
jącego się w trudnej sytuacji finansowej dewe-
lopera, czy firmę przed podpisaniem kontraktu 
z nierzetelnym partnerem. 

 Dlaczego warto korzystać z BIG 
InfoMonitor?

Każdą firmę, której mamy powierzyć spore 
pieniądze, a dostarczane przez nią usługi są 
odroczone w czasie, warto sprawdzić w BIG 
InfoMonitor, w szczególności: dewelopera, 
biuro podróży, pracodawcę.

Przedsiębiorca powinien sprawdzić od-
biorcę swoich towarów: firmę, klienta.

Jeśli firma znajduje się w bazie to istnieje 
wysokie ryzyko, że ze względu na kiepską sy-
tuację finansową, albo zamierzoną nierzetel-
ność nie doprowadzi do końca budowy, czy 
też nie opłaci hotelu lub przelotu turystów.  
Kolejnej raty kredytu, czy abonamentu może 

BIG InfoMonItor sposóB na dłużnIka też  nie udźwignąć konsument znajdujący się 
w rejestrze dłużników. 

 Dlaczego warto wpisać dłużnika do 
Rejestru Dłużników BIG?

Wpis do rejestru ułatwia  wyegzekwować 
dług, który wydawał się niemożliwy do ścią-
gnięcia. Już po wysłaniu wezwania do za-
płaty na druku BIG InfoMonitor, pieniądze 
znajduje 35 proc. dłużników, a kolejnych 25 
proc. reguluje długi w chwilę po trafieniu do 
rejestru. Wpis pozwala zwiększyć szanse na 
odzyskanie m.in.:
	zaległych alimentów,
	niespłaconej przez znajomego pożyczki, 
	niewypłaconej pensji,
	(firmie) zapłaty za towary i usługi od klien-

tów indywidualnych i innych firm. 

 Dlaczego dłużnicy wpisani do Re-
jestru Dłużników BIG spłacają swoje 
zobowiązania?

Rejestr Dłużników BIG codziennie przeszu-
kują banki i firmy z każdego sektora gospodar-
ki. Dla dłużnika oznacza to kłopot m.in. z:
	uzyskaniem pożyczki czy kredytu,
	zakupami na raty,
	zakupem telefonu komórkowego na abo-

nament,
	zakupem internetu czy telewizji kablowej,
	w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Jak wpisać dłużnika i spraw-
dzić co znajduje się w bazie na 
nasz temat, więcej na stronie:

www.BIG.pl.

partnEr mErytoryczny:

W jaki sposób zadbać
o swoje dane 
osoBowe w sieci

 Badania pokazały, że Polacy dość swo-
bodnie podchodzą do ochrony swoich da-
nych, np. wyrzucając na śmietnik stare 
faktury, jak zachowujemy się w interne-
cie? Czy przywiązujemy większą wagę do 
nieupubliczniania naszych danych czy, po-
dobnie jak w świecie realnym, uważamy, 
że przysłowiowe ujawnienie adresu niko-
mu nie zaszkodzi? 

Edyta Bielak–Jomaa: Według mnie świa-
domość Polaków jest wciąż zbyt mała, nie 
mamy odpowiedniej wiedzy na temat potrze-
by chronienia swoich danych. Wiele z nich 
przekazujemy telefonicznie bez weryfikacji, 
czy dzwoniące osoby są tymi, za które się po-
dają. Dotyczy to pracowników różnych insty-
tucji, np. banku, czy operatora telekomuni-
kacyjnego. Informacje takie, np. jak imię, na-
zwisko, adres zamieszkania, czy numer pesel 
udostępniamy również z własnej inicjatywy 
na portalach społecznościowych. Tymcza-
sem, umieszczając w internecie nasze prywat-
ne zdjęcia domu, czy też zdjęcia z wakacji, je-
steśmy w błędzie myśląc, że dzielimy się nimi 
jedynie z naszym wąskim gronem znajomych.

 Do czego przestępcy/oszuści mogą wy-
korzystać nasze dane osobowe i z czym to 
się wiąże? -- Jak chronić swoją tożsamość 
w sieci? Na co uważać? Jakich zasad powin-
niśmy przestrzegać? 

E.B-J.: Dane osobowe są 
obecnie cennym towarem ryn-
kowym, poszukiwanym, m.in. 
przez ludzi, którzy chcą je wy-
korzystać w przestępczych ce-
lach. Pozyskują je wieloma 
różnymi metodami – od bar-
dzo prostych po wyszukane, 
wykorzystujące skomplikowa-
ne techniki informatyczne czy 

środki socjotechniczne.

Generalną zasadą jest to, że dane te są 
pozyskiwane najczęściej w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, w sposób niezgodny 
z obowiązującym prawem. Może więc dojść 
do kradzieży tożsamości, czego skutki mogą 
być dla nas poważne, bo w naszym imieniu 
ktoś zaciągnie kredyt, czy dokona zakupów 
towarów, czy usług, za co my będziemy mu-
sieli płacić. 

Aby zminimalizować ryzyko utraty tożsa-
mości, warto przestrzegać kilku podstawo-
wych zasad:
•	 nie wyrzucać na śmietnik dokumentów, 

czy nośników informatycznych, gdyż dla 
potencjalnego złodzieja to kopalnia wie-
dzy, zwłaszcza gdy zawierają one wiele 
różnych informacji umożliwiających usta-
lenie tego, gdzie pracujemy, ile zarabia-
my, kiedy nie ma nas w domu, ile mamy 
dzieci, jak drogie robimy zakupy,

•	 niszczyć dokumenty w sposób uniemożli-
wiający odtworzenie zawartych w nich da-
nych osobowych,

•	 nie podawać w internecie, w tym na porta-
lach społecznościowych, zbyt wielu infor-
macji o sobie, swoich bliskich i znajomych,

•	 nie zamieszczać w sieci zdjęć, które mogą 
świadczyć o naszym stanie majątkowym,

•	 zachować rozwagę przy wypełnianiu 

i podpisywaniu różnego rodzaju ankiet, 
formularzy czy umów. Należy pamię-
tać, że administrator danych musi speł-
nić wobec nas obowiązek informacyjny, 
czyli przekazać nam niezbędne informa-
cje na swój temat tak, abyśmy mieli pew-
ność, przez kogo i w jakim celu dane będą 
przetwarzane,

•	 używać oprogramowania chroniącego 
komputer i urządzenia mobilne przed 
niepożądanymi działaniami złośliwego 
oprogramowania,

•	 nie odpowiadać na maile spamerów 
i nie używać funkcji wypisywania się z list 
mailingowych,

•	 zachować ostrożność przy korzystaniu 
z usług bankowości elektronicznej i doko-
nywaniu zakupów przez internet,

•	 w serwisach internetowych i syste-
mach komputerowych używać innych 
identyfikatorów i  haseł, niż te, które 
wykorzystywane są do innych ważnych 
usług, np. e-bankowości, e-zakupów,

•	 używać trudnych do odgadnięcia haseł 
i okresowo je zmieniać.

 Wszechobecność internetu spra-
wia, że tracimy kontrolę nad przepły-
wem informacji. Jakie błędy popełnia-
my najczęściej w internecie? Co może 
uśpić czujność? - Jakie pułapki czyhają 
w sieci pod względem „przejęcia” danych 
osobowych? 

E.B-J.: Naszą czujność usypiają często bar-
dzo wyrafinowane sposoby wyłudzania da-
nych. Jednym z nich jest zamieszczanie w sie-
ci ogłoszeń o rekrutacji, które służą jedynie 
do pozyskania danych osobowych ubiegają-
cych się o pracę osób, a nie ich zatrudnienia. 
Również obietnica wygrania wysokiej nagro-
dy, czy skorzystania z bezpłatnej usługi, jest 

skutecznym zabiegiem ze strony oszustów, 
by osoba, której dane dotyczą przekazała 
obszerne informacje na swój temat. Innym 
przykładem „przejęcia” danych jest tzw. phi-
shing, czyli budowanie strony internetowej 
łudząco podobnej do strony internetowej in-
stytucji, z usług której korzystamy. Taka for-
ma podszywania się pod jakąś instytucję do-
tyczy często banków, czego konsekwencją 
jest nie tylko pozyskanie dokładnych infor-
macji na nasz temat, ale też utrata kontroli 
nad zarządzaniem zgromadzonymi na kon-
cie naszymi pieniędzmi.

Do Generalnego Inspektora Ochrony Da-
nych Osobowych (GIODO) docierają sygnały 
dotyczące tego typu przypadków. 

 Czy w dobie wszechobecnych wiru-
sów, coraz większej pomysłowości hake-
rów, którzy chcą wyłudzić dane, internau-
ta w ogóle ma szansę uchronić się przed 
przejęciem danych osobowych? Jakie są 
podstawowe zasady bezpieczeństwa? 

E.B-J.: Analizując prawne aspekty cybe-
rataków, trzeba wziąć pod uwagę przede 
wszystkim przepisy prawa, które nakazują 
właściwe zabezpieczenie przed utratą, da-
nych w tym danych osobowych. Ich stosowa-
nie może w dużym stopniu utrudnić dokona-
nie cyberataku, choć nie zawsze przed nim 
uchronić.

Ostrożność przy korzystaniu, np. z e-ban-
kowości, sprawdzanie tożsamości osób, któ-
rzy żądają od nas danych, czy unikanie po-
dawania wszystkich danych w internecie, 
z pewnością podwyższą ich bezpieczeństwa 
a przestępcom utrudnią i przejęcie. 

 Urszula Światłowska

Obowiązek zachowania szczególnej ostrożności i staranności w procesie przetwarzania danych 
osobowych spoczywa również na osobach, których dane dotyczą. Przepisy prawa, ani Generalny 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie uchronią przed przejęciem naszych danych, o ile my sami nie 
będziemy z nimi właściwie postępować i stosować się do zasad bezpieczeństwa.
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 Nasza kampania ma tytuł „Bezpieczne pieniądze, bez-
pieczna tożsamość” – nie mogę zatem nie zacząć od pyta-
nia, czy płatności kartami są bezpieczne?

Jakub Kiwior: Jak najbardziej, a używanie karty płatniczej 
jest bardziej bezpieczne niż używanie gotówki. Jeśli zgubimy 
gotówkę lub ktoś ją nam ukradnie, tracimy pieniądze bezpow-
rotnie. Jeśli natomiast zgubimy kartę, nie musimy stracić ani 
grosza – wystarczy, że zastrzeżemy naszą kartę w banku, któ-
ry ją wydał, a od tego momentu odpowiedzialność za wszel-
kie ewentualne transakcje nieuprawnione dokonane kartą 
spoczywa na banku, nie na nas. Nawet gdybyśmy nie zdążyli 
zastrzec karty, zanim ktoś nieuprawniony jej użyje, nasza od-
powiedzialność za takie transakcje jest ustawowo ograniczona 
do równowartości 150 euro (około 600 złotych) w przypadku 
standardowych kart. W przypadku kart zbliżeniowych ta kwota 
jest jeszcze niższa i wynosi równowartość 50 euro (około 200 
złotych). Co więcej, banki-wydawcy kart często obniżają ten 
próg i oferują dodatkowe ubezpieczenia ograniczające naszą 
odpowiedzialność za transakcje nieuprawnione dokonane na-
wet na kilkadziesiąt godzin przed zastrzeżeniem karty.

Warto oczywiście zapisać, np. w swoim telefonie, numer 
infolinii banku, który wydał naszą kartę – właśnie na wypadek 
sytuacji awaryjnych. Możemy również skorzystać z ogólnopol-
skiego serwisu założonego przez Związek Banków Polskich, 
gdzie pod numerem 828 828 828 możemy zastrzec dowolną 
kartę wydaną przez dowolny bank w Polsce.

 Wspomniał Pan o kartach zbliżeniowych. Wiemy, że 
zdobyły one szturmem serca polskich konsumentów, ale 
też czasami pojawiają się wątpliwości, co do bezpieczeń-
stwa tej formy płatności – bo płacąc taką kartą na kwoty 
do 50 złotych nie trzeba potwierdzać transakcji kodem 
PIN, prawda?

J.K.: Zacznijmy od tego, że faktycznie Polska jest zdecydowa-
nym liderem, jeśli chodzi o płatności zbliżeniowe Visa. Obecnie 
niemal wszystkie karty Visa wydawane w Polsce to karty zbliże-
niowe; takie płatności są możliwe w zdecydowanej większości, 
bo w ponad 300 tys. terminali w całej Polsce, a płatności zbliże-
niowe stanowią średnio około 40% wszystkich płatności doko-
nywanych kartami Visa w Polsce. Dzieje się tak nie bez powodu 
– są one błyskawiczne, wygodne, a podczas samej płatności nie 
wypuszczamy naszej karty z ręki.

Co ważne: płatności zbliżeniowe są równie bezpieczne, jak 
standardowe płatności dokonywane kartami. Potwierdza to 
nie tylko opinia niezależnych organów, jak chociażby Naro-
dowego Banku Polskiego, ale i same statystyki. Zbliżeniowe 

karty Visa pojawiły się w Polsce kilka lat temu, jak sama 
Pani powiedziała – szturmem zdobyły serca polskich konsu-
mentów, a my nie odnotowaliśmy z tego powodu żadnego 
wzrostu liczby tzw. transakcji nieuprawnionych. Wręcz prze-
ciwnie: odsetek takich transakcji pozostaje niezmiennie na 
najniższym poziomie nawet wobec średniej europejskiej. Ob-
razowo mówiąc: o ile w skali całej Europy skala transakcji nie-
uprawnionych wynosi około 4 eurocenty na każde 100 euro 
opłacone kartami Visa (przy czym dla kart zbliżeniowych jest 
to 1 eurocent), to w Polsce notujemy poziom dziesięciokrot-
nie niższy od tej średniej.

I jeszcze: w przypadku kart Visa, wszystkie płatności zbliże-
niowe na kwoty powyżej 50 złotych wymagają potwierdzenia 
kodem PIN – a na kwoty poniżej 50 złotych też nie da się pła-
cić bez końca, ponieważ po przekroczeniu limitu ustalonego 
przez nasz bank dla płatności zbliżeniowych też będziemy pro-
szeni o potwierdzenie transakcji kodem PIN.

 Zakupy i płatności w tradycyjnych sklepach to jedno, 
ale teraz najszybciej rośnie, jak rozumiem, handel inter-
netowy. Jak tu wygląda kwestia płacenia kartą?

J.K.: To prawda; handel internetowy to obecnie najszybciej 
rosnący segment, również pod względem płatności kartami. 
Do tej pory ta forma płatności za zakupy w sieci mogła być 
postrzegana jako mało wygodna – bo w zależności od skle-
pu internetowego, trzeba było podać wiele różnych informa-
cji, jak numer karty, jej data ważności, nasze dane czy kod 
zabezpieczający.

Wg różnych prognoz, do 2018 r. handel internetowy 
w skali Europy będzie rósł w tempie niemal 10% – a już 
teraz widać, że jeszcze szybciej rośnie m-commerce, czyli 
zakupy dokonywane za pomocą np. smartfonów.

Teraz, dzięki portfelowi elektronicznemu V.me by Visa, 
możemy spodziewać się prawdziwej rewolucji w zakupach on-
-line. Z tego portfela można korzystać z każdego urządzenia, 
także mobilnego, z dostępem do internetu i wyposażonego 
w przeglądarkę internetową – a zarejestrować w nim można 
karty debetowe, kredytowe i przedpłacone (dla użytkowników 
indywidualnych oraz dla firm) systemów Visa, MasterCard 

oraz American Express, wydane przez ban-
ki polskie i europejskie.

Płatności za pomocą portfela V.me by 
Visa dokonujemy w trzech prostych kro-
kach: (1) wybieramy tę formę płatności i lo-
gujemy się do portfela, (2) wybieramy kartę, 
którą chcemy zapłacić, (3) klikamy „zapłać” 
– i… już. Co ważne: dane karty podajemy 
tylko raz, rejestrując kartę w portfelu – 
a podczas płatności jej dane nie są przeka-
zywane sklepowi internetowemu.

Z tego portfela można korzystać zarów-
no w polskich, jak i zagranicznych sklepach 
internetowych. W Polsce e-detaliści akcep-
tujący tę formę płatności generują blisko 
45% obrotów w polskim handlu interneto-
wym (do końca br. sieć akceptacji V.me by 
Visa obejmie sklepy odpowiedzialne łącznie 

za blisko 50% obrotów w polskim e-handlu). Już dziś w ten 
sposób można płacić m.in. u takich detalistów, jak Audioteka, 
Cinema City, Empik, E.Leclerc, Mediamarkt, Merlin, Piotr i Pa-
weł, Polski Bus, RTV EURO AGD, Saturn czy Ticketpro. W ten 

sposób można także zasilić konto organizacji charytatywnych, 
m.in. Caritas i Polskiej Akcji Humanitarnej, czy kupić bilety do 
niektórych teatrów. Warto przy tym pamiętać, że gdyby towar 
lub usługa opłacone kartą Visa nie zostały dostarczone, może-
my odzyskać pieniądze za pośrednictwem banku, który wydał 
naszą kartę.

Portfel V.me by Visa jest już dostępny w 3 polskich ban-
kach, a kolejne wprowadzą go w ciągu najbliższych 
miesięcy:
•	 ING Bank Śląski (nie trzeba być klientem tego banku),
•	 Raiffeisen POLBANK (nie trzeba być klientem tego 

banku), 
•	 Santander Consumer Bank (tylko dla klientów tego 

banku).

 Czy jednak karta nie odejdzie do lamusa ze względu 
chociażby na rozwój płatności mobilnych, dokonywanych 
smartfonem?

J.K.: Nie, karta jako taka nie zniknie – natomiast może przy-
brać inną postać, bardziej wirtualną, np. w naszym smartfo-
nie. Na marginesie: w organizacji Visa Europe szacujemy, że 
w skali całej Europy do końca 2020 r. płatności dokonywane za 
pomocą różnych urządzeń mobilnych z dostępem do interne-
tu będą stanowiły ponad połowę płatności Visa.

Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze, mamy coraz 
mniej czasu i chcemy płacić za pomocą urządzeń mobilnych. 
Oczekujemy, że będziemy mogli płacić za ich pomocą zarówno 
w placówkach tradycyjnych, jak i w sieci – najchętniej zawsze 
tak samo, zawsze wygodnie i zawsze bezpiecznie. Po drugie, 
przeniesienie karty do smartfona otwiera wiele możliwości, 
których nie dawała jej tradycyjna, plastikowa postać. Nie dość, 
że możemy płacić równie wygodnie, to dodatkowo możemy 
śledzić na bieżąco historię naszych wydatków, korzystać z do-
datkowych usług i ofert naszego banku lub przelewać pienią-
dze z rachunku naszej karty dowolnemu odbiorcy.

Płatności mobilne Visa są już dostępne w dwóch pol-
skich bankach – ING Banku Śląskim oraz Getin Noble Ban-
ku – a nad kolejnymi wdrożeniami pracuje 8 następnych 
banków.

Z pewnością w najbliższym czasie czeka nas wiele cieka-
wych nowinek – natomiast u ich podstaw często będzie leżała 
nasza dobrze znana i sprawdzona karta płatnicza Visa.

 Amelia Kołodziejczyk

Płacenie kartą jest wygodniejsze i – paradoksalnie – bezpieczniejsze od płacenia 
gotówką. O zaletach kart, a także o nowych formach płatności, jak mobilne  
czy internetowe, rozmawiamy z Jakubem Kiwiorem, dyrektorem Visa Europe  
ds. rozwoju biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Płatności kartowe:  
wygodne i bezpieczne,  
w sklepach tradycyjnych 
oraz internetowych
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 Jak dziś działają hakerzy? Z czego żyją i na czym do-
rabiają się dużych, aczkolwiek nielegalnych, pieniędzy? 

Michał Iwan: Przede wszystkim przestali się bawić. Kie-
dyś, przed laty, cała masa wirusów i innych złośliwych progra-
mów była mniej lub bardziej uciążliwą manifestacją umiejęt-
ności programistów. Często byli to młodzi ludzie, którzy robi-
li cyfrowe psikusy nieuważnym użytkownikom komputerów. 
Zarażony wirusem komputer wyświetlał jeden obrazek, prze-
stawał nagle działać, piszczał lub nie wykonywał niektórych 
poleceń jak np. otwieranie plików. Teraz jednak, cyberprze-
stępczość to poważny biznes, na którym kryminaliści zarabia-
ją naprawdę wielkie pieniądze. Rynek złośliwego oprogramo-
wania tak bardzo się rozwinął, że nie trzeba być teraz szcze-
gólnie uzdolnionym programistą – na czarnym rynku można 
złożyć zamówienie na konkretny rodzaj złośliwego kodu, np. 
wykradającego numery kart kredytowych, i za kilkadziesiąt 
tysięcy dolarów otrzymać taki szyty na miarę wirus. Hake-
rzy mają jedną przewagę nad przestępcami nie działającymi 
w wirtualnej rzeczywistości – żeby okraść, nie potrzebują bez-
pośredniego kontaktu z ofiarą, nie muszą włamywać się za 
pomocą ciężkiego sprzętu do sejfów. Są jak niewidzialni kie-
szonkowcy, którzy mogą nas okraść w każdej chwili. 

 Czy korzysta Pan z bankowości internetowej?

M.I.: Oczywiście. Dziś jest to niemal nieuniknione no 
i przede wszystkim niezwykle wygodne, bo bank mam zarów-
no w laptopie jak i swoim smartfonie. W zasadzie mam swój 
mobilny oddział cały czas pod ręką i nie jestem uzależniony 
od godzin otwarcia placówek. 

 Nie obawia się Pan serwisów online?

M.I.: Nie, nie obawiam się, ale jestem świadomy, jakie wią-
żą się z tym potencjalne zagrożenia. A ta wiedza pomaga mi 
rozsądnie wybierać rozwiązania, dzięki którym czuję się spo-
kojny o bezpieczeństwo pieniędzy, które mam na koncie. Wy-
starczy odrobina wysiłku, aby możliwie bezpiecznie korzystać 
z bankowości internetowej. 

 a jak wygląda świadomość społeczeństwa na ten te-
mat? Czy Polacy korzystają z bankowości internetowej 
i czy wiedzą, jakie wiążą się z tym zagrożenia?

M.I.: Jak podaje Związek Banków Polskich dostęp do 
serwisów bankowych ma ok 24 milionów Polaków. Aktyw-
nie korzysta z nich mniej więcej połowa, a liczby te rosną 

z kwartału na kwartał. Tak więc jedna trzecia mieszkańców 
kraju aktywnie wykonuje operacje bankowe ze swojego 
domu czy biura. Świadomość zagrożeń zaś to inna sprawa 
– o ile w przypadku komputerów stacjonarnych jest nieźle 
- konsumenci zdają sobie sprawę, że mogą zostać zainfe-
kowani wirusami i wykonują podstawowe aktywności, żeby 
się przed nimi zabezpieczyć, o tyle w kontekście urządzeń 
mobilnych jest już dużo gorzej. Tutaj jest duże pole do po-
prawy, zwłaszcza, że coraz częściej korzystamy z tabletów 
i smartfonów do przeglądania internetu i właśnie korzysta-
nia z bankowości online. 

 a jakie konkretne zagrożenia czyhają w sieci w kon-
tekście bankowości internetowej?

M.I.: Jest ich bardzo dużo. Najbardziej znane są wirusy, 
które mogą wykonywać wiele złośliwych działań, takich jak 
np. wykradanie numerów kart kredytowych, loginów i ha-
seł do kont bankowych, czy podmienianie numerów kont 
na stronach transakcji. Oprócz tego są też działania łączące 
w sobie socjotechnikę i programowanie, czyli tzw. phishing. 
Mechanizm polega na tym, że na skrzynkę email konsumenta 
trafia wiadomość łudząco przypominająca takie, jakie dosta-
je od swojego banku. W treści maila „bank” prosi o wejście na 
podaną stronę internetową i wprowadzenie swoich danych 
logowania do konta bankowego – w ten sposób przestępcy 
zdobywają ważne informacje, które mogą wykorzystać do 
wykradzenia pieniędzy. Trzeba pamiętać, że żaden bank ni-
gdy nie prosi o podanie swojego loginu i hasła. Jeszcze innym 
zagrożeniem jest możliwość przechwycenia ruchu sieciowe-
go w czasie połączeń z publicznymi sieciami Wi-Fi w centrach 
handlowych, na lotniskach czy w kawiarniach.

Wyobraźmy sobie sytuację, że pijąc kawę w kawiarni na 
laptopie czy tablecie widzimy super ofertę na wakacje. Od 
razu chcemy ją kupić, więc bez namysłu uzupełniamy nasze 
dane, przechodzimy do serwisu transakcyjnego i wykonuje-
my przelew. Jednak istnieje możliwość, że publiczna sieć, za 
pomocą której łączymy się z internetem, jest podstawiona 
i przestępcy mają wgląd w dane, które wysyłamy – a więc lo-
giny, hasła, numery kart płatniczych, treści maili itp. Co cie-
kawe, stworzenie takiej sieci nie wymaga dużej wiedzy i wiel-
kich nakładów finansowych. Skuteczny zestaw można zrobić 
z komponentów wartych w mniej niż 200 euro. 

 Jak więc bronić się przed tymi zagrożeniami?

M.I.: Jest kilka zasad i każda odnosi się do innych zagro-
żeń. Pierwsza to silne hasło do wszystkich serwisów wymaga-
jących logowania. Hasło powinno składać się z wielu znaków, 
łączyć wielkie i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne. Dzięki 
temu hakerom trudniej jest je odgadnąć lub złamać za po-
mocą narzędzi do łamania haseł. Konieczna jest też w mia-
rę częsta ich zmiana – rozsądnym odstępem są trzy miesią-
ce. Tworzenie i zapamiętywanie skomplikowanych haseł jest 
trudne, dlatego warto uzbroić się w program, który tworzy 
i przechowuje niemal niemożliwe do złamania kombinacje 
znaków służących za hasła do serwisów online. Dzięki takie-

mu programowi wystarczy pamiętać jedno hasło – urucha-
miające go. Jednym z takich rozwiązań jest darmowe F-Se-
cure Key, które jest dostępne na komputery i urządzenia 
przenośne. 

Kolejna sprawa to zainstalowane legalne oprogramowa-
nie ochronne, a najlepiej pakiet internet security, który poza 
funkcją antywirusową ma dużo innych opcji, dodatkowo 
chroniących użytkowników. Dobre programy zabezpiecza-
ją też sesje bankowości online. W pakiecie F-Secure Internet 
Security istnieje moduł Ochrony Bankowości, który w mo-
mencie zalogowania do witryny transakcyjnej blokuje wszel-
kie inne połączenia internetowe, dzięki czemu pewne jest, że 
nikt nie podgląda sesji bankowej. 

Pozostaje jeszcze bezpieczeństwo połączeń z publicznymi 
sieciami Wi-Fi. Jak mówiłem wcześniej, stworzenie publicz-
nego hotspota jest bardzo proste, dlatego warto zachować 
ostrożność przy logowaniu się do sieci w centrach handlo-
wych czy kawiarniach. Trzeba zapamiętać, że podanie hasła 
do zalogowania się do sieci nie oznacza, że jest ona bezpiecz-
na. Warto więc mieć zainstalowane rozwiązanie, które chroni 
nasze połączenie z hotspotem przed szpiegowaniem. F-Secu-
re Freedome daje taką możliwość i chroni zarówno kompu-
tery stacjonarne, oraz tablety i smartfony. 

Ostatnia rzecz, z którą mają problem również profesjo-
naliści, to aktualizacja oprogramowania zainstalowanego 
na komputerach. Należy upewnić się, że system operacyj-
ny, oprogramowanie Microsoft Office, przeglądarka plików 
PDF Acrobat czy przeglądarki internetowe mają zainstalo-

wane najnowsze łatki i poprawki. Najczęściej wirusy dostają 
się właśnie przez luki w tych programach, ponieważ są one 
najpopularniejsze, a hakerom zależy na jak największej licz-
bie potencjalnych ofiar. W zaktualizowaniu oprogramowania 
pomoże F-Secure Booster, który poza przyspieszeniem pracy 
komputerów pobiera aktualizacje i instaluje je na laptopach 
i komputerach stacjonarnych. 

 Czy to wystarczy, aby być bezpiecznym?

M.I.: Nie ma rozwiązań gwarantujących sto procent bez-
pieczeństwa, ale należy robić wszystko, żeby utrudnić działa-
nie przestępcom, bo ci działają ekonomicznie i zależy im tyl-
ko na łatwych celach. Kilka prostych zasad, o których wspo-
mniałem wcześniej, zdecydowanie pozwoli zwiększyć szanse 
w walce z hakerami. 

 Liliana Miśkiewicz

niewidzialni 
kieszonkowcy  

– hakerzy sięgają  
do naszych  

komputerów  
i kieszeni 

Cyberprzestępczość, hakerzy, włamania do komputerów 
to coraz poważniejszy problem, który może dotknąć 
każdego. Na szczęście przestępcom działającym w sieci 
można utrudniać nielegalne działania.

Teraz jednak cyberprzestępczość
to poważny biznes, na którym 

kryminaliści zarabiają
naprawdę wielkie pieniądze.

F-Secure Freedome chroni
nasze połączenie z hotspotem 

przed szpiegowaniem. 
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 Jak wynika z informacji podawanych 
przez ZBP, w Polsce ponad 25 mln osób ma 
dostęp do bankowości elektronicznej. Czy 
w najbliższym czasie możemy spodziewać 
się sytuacji, w której funkcja stacjonar-
nych placówek banku będzie ograniczała 
się wyłącznie do funkcji reprezentacyjnej? 

Ireneusz Wojciechowski: Uważam, że 
część klientów w dalszym ciągu potrzebuje 
i będzie potrzebować fizycznej obecności od-
działów bankowych. Postęp technologiczny 
jest motorem rozwoju i jest nieunikniony, ale 
biorąc pod uwagę nawet najbardziej rozwi-
nięte technologicznie oddziały nie możemy 
zapomnieć, że ostatecznie jest w nich czło-
wiek. Miałem okazję być w jednym z całkowi-
cie wirtualnych oddziałów banku w Japonii.
Osobiście czułem się tam nieswojo, dlatego 
uważam, że ta osobowość w banku jest nie-
zbędna. Nie wykluczam jednak, że być może 
w ciągu kilku następnych dekad to się zmieni.

 Wraz z rosnącą liczbą osób korzystają-
cych z bankowości elektronicznej rośnie 
liczba przestępców chcących to wykorzy-
stać. Czy bankowość elektroniczna jest 
bezpieczna ? Jakie zabezpieczenia stosują 
banki, aby ustrzec nas przed atakami?

I.W.: Odkąd zajmuję się bankowością elek-
troniczną, a trwa to już ponad 15 lat, to nie-
zmiennie twierdzę, że jest ona bezpieczna. 
Spoglądając na statystyki, oceniam, że sytuacji 
kryzysowych w skali czasu i ilości klientów jest 
naprawdę niewiele. Większość z nich pokazu-
je, że najsłabszym ogniwem nie jest system, 
elektronika, ale człowiek. Uważam, że bardzo 
ważne jest oczywiście stosowanie zabezpie-
czeń czysto informatycznych, ale nie należy za-
pominać o zabezpieczeniu proceduralnym, czy 
procesowym w ramach struktur bankowych.

Narzędzia zabezpieczające transakcje 

w bankowości elektronicznej mają różną 
siłę i funkcjonalność. Na rynku funkcjonują 
jeszcze dość archaiczne rozwiązania jak na 
przykład „karty zdrapki” z kodami po bardzo 
nowoczesne elektroniczne tokeny. W Toyota 
Bank stosujemy bardzo silne zabezpieczenia, 
w postaci tokenów RSA generujących kody cy-
frowe, które w połączeniu z hasłem znakomi-
cie wzmacniają poziom bezpieczeństwa.

 a jak wygląda zabezpieczenie transak-
cji dokonywanych kartami zbliżeniowymi? 
Polska jest pod tym względem wyjątko-
wym rynkiem ponieważ 70% kart w Polsce 
to karty zbliżeniowe.

I.W.: Uważam, że siła zabezpieczeń kart zbli-
żeniowych jest taka sama jak kart bez tej funk-
cjonalności. Poprzez wprowadzenie kart bezsty-
kowych bankowcy otworzyli się na dokonywanie 
transakcji dla pewnych kwot bez konieczności 
podawania kodu PIN. Mając na uwadze bezpie-
czeństwo, banki wprowadziły dodatkowe zabez-
pieczenie w postaci licznika kwotowego i ilościo-
wego. Po przekroczeniu pewnej liczby lub kwoty 
transakcji zostaniemy poproszeni o podanie 
kodu PIN. Jeżeli ktoś mimo wszystko ma obawy 
dotyczące kart zbliżeniowych Toyota Bank, już od 
ponad 2 lat umożliwia włączanie i wyłączanie tej 
funkcjonalności w dowolnym momencie, czaso-
wo lub całkowicie. 

 Dzięki tak dynamicznemu rozwojowi 
bankowości elektronicznej banki mogą ide-
alnie dopasować swoją ofertę do potrzeb 
klientów. Jakie produkty w tym obszarze 
ofertuje toyota Bank?

I.W.: W Toyota Bank od po-
czątku postawiliśmy na właściwą 
relację z klientem, która polega 
na dzieleniu się z nim korzyścia-
mi. Jeśli my otrzymujemy korzyść 
w postaci np. zdeponowanych 
środków, to dzielimy się z klien-
tem bardzo dobrym oprocento-
waniem tego depozytu. Innym 
przykładem może być zasada 
wzajemności w byciu aktywnym. 
Jeśli klient korzysta regularnie 
z naszych produktów to z naszej 
strony może liczyć na bardzo atrakcyjne wa-
runki produktowe. Dodatkowo otrzymuje 
korzyść w postaci cash back`u za transakcje 
zakupu paliwa. Jesteśmy bankiem koncernu 
Toyota, czyli bankiem o bardzo dużym pro-
filu samochodowym i wychodząc naprzeciw 
naszym zmotoryzowanym klientom, posia-
daczom produktu Konto Jedyne, dajemy im 
m.in. korzyść w postaci tańszego paliwa. Jest 
to relacja coś za coś. 

 Bardzo ciekawym produktem jest Ra-
chunek Firmowy z linią kredytową. Dla 
kogo jest on przeznaczony i jakie oferuje 
udogodnienia ?

I.W.: Dedykujemy ten rachunek podmio-
tom gospodarczym, głównie małym i średnim 
przedsiębiorstwom. Rachunek jest bardzo 
korzystny pod kątem oprocentowania i opłat. 
Klient ma możliwość stosowania bardzo krót-
kich lokat, jednodniowych tzw. Overnight 
i tygodniowych. Dodatkowo oferujemy linię 
kredytową, czyli możliwość zdobycia dodatko-

wych środków na tzw. coś na start. Naturalnie 
nasz departament oceny ryzyka dobiera limi-
ty odpowiednio do możliwości finansowych 
danej firmy. Jeśli obserwujemy wzrost obro-
tów firmy, to limity te wzrastają. Staramy się 
zatem rozwijać razem z naszym klientem.

 Linia kredytowa może też być dobrym 
zabezpieczeniem płynności finansowej. 

I.W.: Klienci wzorcowi, których mamy spo-
ro, działają dokładnie w taki sposób. Jest to 
elastyczna linia kredytowa na wypadek zabez-
pieczenia swojej płynności, gdy doświadczy-
my, np. zatorów w rozliczeniach. Dodatkowo 
od 3 lat zabezpieczamy kredyty gwarancją 
BGK. Jest to dobre rozwiązanie dla klientów, 
którzy startują z działalnością i potrzebują 
limit kredytowy, a nie mają jeszcze wypraco-
wanego dużego majątku. Tacy klienci mogą 
zwrócić się do nas, ponieważ korzystamy 
z gwarancji de minimis.

 Bartosz Danel

Bankowość elektroniczna  
– Wygoda i bezpieczeństWo

O bankowości elektronicznej, bezpieczeństwie i ofercie toyota 
Bank rozmawiamy z Ireneuszem Wojciechowskim, Dyrektorem 
Departamentu Bankowości Elektronicznej i Skarbu.

 Rośnie waga rozliczeń internetowych. Czy transak-
cje internetowe są bezpieczne? 

Paweł Widawski: Tak, pod warunkiem, że pamiętajmy 
o kilku zasadach bezpieczeństwa.

Przede wszystkim unikajmy płacenia w miejscach, które 
często nie są bezpieczne np. strony z treściami pornogra-
ficznymi, kasyna internetowe lub strony nieznanych sze-
rzej firm oferujące markowy towar po bardzo atrakcyjnych 
cenach. Warto sprawdzić, czy strona, na której podajemy 
dane karty jest szyfrowana oraz używać mechanizmów 
wzmocnionego uwierzytelniania transakcji (np. 3D Secure). 
Chrońmy też swój numer karty i inne poufne kody umoż-
liwiające dokonane transakcji, tak aby osoby niepowołane 
nie mogły wejść w ich posiadanie. Dobrym zwyczajem jest 
sprawdzanie operacji na wyciągu rachunku dla kart debe-
towych i zestawienia transakcji dla pozostałych kart. 

 Co banki robią, aby zwiększyć bezpieczeństwo da-
nych osobowych swoich klientów i samych transakcji? 

P.W.: Pamiętajmy, że jeśli nawet wystąpi w banku pro-
blem techniczny, pieniądze klientów są zawsze bezpiecz-
ne. Banki w Polsce należą do najnowocześniejszych w Eu-
ropie i posiadają najwyższej klasy systemy bezpieczeń-
stwa. Banki są także instytucjami zaufania publicznego 
silnie nadzorowanymi przez Komisję Nadzoru Bankowego, 
dlatego można im ufać. 

 a jak postąpić, gdy do skrzynki mailowej trafi mail 
udający wiadomość z banku? 

P.W.: Nigdy nie należy odpowiadać na e-maile w których 
nadawca prosi o podanie informacji o karcie, login i hasło do 
bankowości elektronicznej lub numer telefonu. Nie odpowia-
dajmy też na wiadomości, które zapraszają do odwiedzenia 
strony internetowej w celu weryfikacji danych. Pamiętajmy, 
że banki nigdy nie wysyłają do nas takich e-maili. Listy, wia-
domości e-mail lub telefony w takich sprawach należy trakto-
wać jako próbę wyłudzenia poufnych informacji. Gdy zaob-
serwujemy coś niepokojącego, skontaktujmy się z bankiem.

 O jakich zasadach powinniśmy pamiętać decydując 
się na internetowe zarządzanie kontem lub aktywami 
albo dokonując płatności w internecie?

P.W.: Przede wszystkim komputer lub smartfon musi 
mieć zainstalowany program antywirusowy i musi on być na 
bieżąco aktualizowany. Unikajmy logowania się do bankowo-
ści internetowej I dokonywania płatności z komputerów znaj-
dujących się w miejscach publicznych. Należy też instalować 
legalne oprogramowanie. Programy niewiadomego pocho-
dzenia, w tym ściągane za pośrednictwem programów typu 
Peer-to-Peer (P2P), mogą być przygotowane przez hakerów 
i zawierać wirusy lub szkodliwe oprogramowanie. 

Dobrą praktyką jest aktualizowanie systemu operacyjne-
go o istotne aplikacje np. przeglądarki internetowe – hake-
rzy stale szukają luk w oprogramowaniu. Jeśli przy logowa-
niu pojawią się nietypowe komunikaty, prośby o podanie da-
nych osobowych lub dodatkowe pola z pytaniem o hasła do 
autoryzacji, należy natychmiast zgłosić problem do swojego 
Banku. Nigdy nie należy także używać wyszukiwarek interne-
towych do znalezienia strony logowania banku. Wyszukane 
w nich linki mogą prowadzić do fałszywych stron lub stron 
zawierających wirusy. 

Oczywiście nigdy nie udostępniajmy osobom trzecim 
identyfikatora ani hasła dostępu. Jest on poufnym numerem 
nadawanym przez Bank i nie można go zmienić. 

 Czy gdy klient z własnej winy padł ofiarą oszustwa, 
np. otwierając link w wiadomości, może liczyć na wspar-
cie banku?

P.W.: Każdy incydent analizowany jest indywidualnie i ban-
ki dokładają należytej staranności, aby go wyjaśnić. Co do za-
sady, w przypadku gdy klient nie naruszył podstawowych za-
sad bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami ustawy o usługach 
płatniczych, odpowiedzialność bierze na siebie bank.

Gdy zgubisz kartę możesz zadzwonić pod numer 
828 828 828, pod którym funkcjonuje System za-
strzegania Kart prowadzony przez związek banków 
polskich. informacje o Systemie zastrzegania Kart, 
ich bezpieczeństwie oraz listę banków, które w nim 
uczestniczą znajdziesz na stronie www.zastrzegam.pl.  

Aby dowiedzieć się więcej na temat bez-
piecznego posługiwania się bankowością 
elektroniczną i kartami odwiedzaj stronę 

www.zbp.pl. Tam fachowcy z zakresu bezpie-
czeństwa banku wyjaśniają jak uniknąć czyhających w sieci 
niebezpieczeństw.

 Urszula Światłowska

zasady zamiast sejfu
Przestrzegając kilku zasad 
bezpieczeństwa, można bez obaw 
korzystać z bankowości internetowej  
i dokonywać transakcji on-line. 
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 Czy wiesz, co złodziej może zrobić, posłu-
gując się twoim skradzionym dowodem?

1. Założyć konta bankowe na Twoje dane,
2. Wyłudzić kredyt na Twoje nazwisko,
3. Wynająć mieszkania lub pokój hotelowy 

w celu kradzieży wyposażenia,
4. Wypożyczyć samochód i go nie oddać,
5. Zawrzeć umowę z operatorem telekomuni-

kacyjnym,
6. Wciągnąć Cię w proces prania brudnych pie-

niędzy. 

 Jak chronić się przed skutkami kradzie-
ży dowodu osobistego?

W wakacje łatwiej paść ofiarą kradzieży: je-
steśmy rozluźnieni, rozkojarzeni, przebywamy 
w dużych skupiskach ludzi. Poza tym mamy 
przekonanie, że wszystko musi iść po na-
szej myśli. Kiedy jednak dojdzie do kradzieży, 
pierwsza reakcja to panika, paraliżujący stres 
i chaotyczne poszukiwanie rozwiązania. Nie 
musi tak być. 

Jeśli w wakacje lub w innej sytuacji stwier-
dzisz kradzież lub utratę dowodu osobistego, 
konieczna jest natychmiastowa reakcja –
trzeba jak najszybciej zastrzec swój dowód. 
I tu z pomocą przychodzi BIK - dzięki nowej, bez-
płatnej usłudze zastrzegania dowodu osobiste-
go możesz bardzo szybko, jednym kliknięciem, 
wyłączyć z obiegu utracony dokument. Wy-
starczy, że wcześniej założysz bezpłatne konto  
w portalu bik.pl.

 Jak zastrzec dowód w portalu BIk:

1. Zaloguj się na www.bik.pl,
2. Przejdź do zakładki „Moje dane”,
3. Wciśnij przycisk „Zastrzeż dokument”.

 Jak to działa?

Informacja o zastrzeżeniu w ciągu kilku mi-
nut zostanie przekazana do ogólnokrajowego 
systemu Dokumenty Zastrzeżone, prowadzo-
nego przez Związek Banków Polskich. W try-
bie on-line, znajdujące się w Systemie banki 
oraz inne podmioty, np. operatorzy telefonii 
komórkowej, Poczta Polska, zostają powia-
domione o wyłączeniu dokumentu z obiegu. 
Dzięki temu osoba, która ukradła lub znalazła 
Twój dowód nie będzie mogła posłużyć się nim 
w celu wyłudzenia kredytu, czy zaciągnięcia in-
nych zobowiązań.

 Jak się chronić przed wyłudzeniem 
kredytu?

Nie powinniśmy ograniczać naszych dzia-
łań tylko do zastrzegania dowodu w przypad-
ku jego utraty. Pamiętajmy, że niebezpieczeń-
stwo wyłudzenia kredytu na nasze dane istnieje 
przez cały rok. Dlatego zadbajmy o to, żeby móc 
jak najszybciej dowiedzieć się, że coś złego dzie-
je się z naszymi danymi. Taką możliwość daje 
BIK. Za każdym razem, kiedy do BIK wpłynie za-
pytanie o naszą historię kredytową, otrzymamy 
alert – powiadomienie SMS, że jest próba za-
ciągnięcia kredytu na nasze dane. Jeśli akurat 
nie staramy się o żaden kredyt, nie kupujemy 

nic na raty ani nie poręczamy kredytu, powinni-
śmy jak najszybciej skontaktować się z BIK i pod-
jąć działania zapobiegawcze. Alert może ozna-
czać, że to ktoś inny próbuje wziąć kredyt na na-
sze dane. Jest to więc niezwykle przydatna opcja 
- dostaniemy informację wtedy, kiedy zdarzy się 
coś podejrzanego.

 OtO 3 PORaDY BIk, jak przygotować 
się do wakacji i zabezpieczyć swoje dane 
osobowe:

1. Załóż konto na www.bik.pl,
2. Aktywuj alert chroniący przed wyłudzeniem 

kredytu,
3. Na wszelki wypadek sprawdź, czy masz do-

stęp do internetu na jednym ze swoich mo-
bilnych urządzeń, np. tablet, telefon.

 Miej oko na swój dowód osobisty – 
twoje cenne dane osobowe.

Kradzież w metrze, w tramwaju, w wielkim 
mieście – choć jesteśmy tego świadomi i pil-
nujemy swoich portfeli, to i tak co roku policja 
odnotowuje kilkanaście tysięcy ofiar kieszon-
kowców. Codziennie jest kilkadziesiąt prób 
wyłudzenia kredytu na cudze dane!

 Oto 4 wskazówki – do zapamiętania:

1. Chroń dokumenty przed kradzieżą - nie 
noś ich w widocznym miejscu, żeby nie ku-
sić złodziei,

2. Nie zostawiaj dokumentów bez nadzoru, 
np. w wypożyczalniach sprzętu, hotelach 

itp. Samo skopiowanie dokumentu może 
mieć równie przykre konsekwencje jak jego 
kradzież,

3. W trakcie rozmów telefonicznych nie udo-
stępniaj swoich danych osobom trzecim, co 
do których nie masz pewności,

4. Sprawdzaj regularnie swoją historię kre-
dytową w BIK i włącz Alerty, żeby móc jak 
najszybciej zareagować w przypadku próby 
wyłudzenia kredytu na Twoje dane!

Bądź szyBszy od złodzieja – zadbaj  
o ochronę sWoich danych także W Wakacje!
Wakacje tuż tuż. Odliczasz ostatnie dni do urlopu. Marzysz o upragnionym wypoczynku, spokoju i beztroskiej 
atmosferze. Już wszystko zaplanowane, zrobiona lista rzeczy do spakowania, ale czy zadbałeś o bezpieczeństwo 
swoich dokumentów i pieniędzy? 

I nternet daje nam dostęp do tysięcy sklepów działających 
na całym świecie. Zdalne zakupy mają jednak swoje ciem-
ne strony. Towar może okazać się niezgodny z zamówie-

niem albo uszkodzony, a czasem natkniemy się na sprze-
dawcę, który liczy na łatwy zarobek i stara się nas oszukać. 
Zawsze jest też ryzyko, że e-sklep, w którym zapłaciliśmy za 
towar zbankrutuje zanim wywiąże się ze swoich zobowiązań. 
Dotyczy to nie tylko namacalnych dóbr – dobrze pamięta-
ją o tym chociażby klienci linii lotniczych OLT, które upadły 
w 2012 roku.

Procedura chargeback, czyli tzw. obciążenia zwrotnego, 
pozwala odzyskać pieniądze, gdy sprzedawca towaru lub 
usługi, za które zapłaciliśmy kartą, nie wywiązał się ze swo-
ich zobowiązań. O jej istnieniu wie niewielu polskich klientów 

banków, tymczasem w innych krajach (np. w USA) jest nie-
zwykle popularna, a czasami wręcz nadużywana. 

Kiedy możemy zażądać zwrotu pobranych od nas środ-
ków? Zakres przyczyn, dla których możemy zażądać obciąże-
nia zwrotnego jest zależny od polityki organizacji płatniczej, 
która wydała kartę. Przykładowe sytuacje uprawniające nas 
do żądania chargebacku to m.in.:
•	 niezgodność otrzymanego towaru z zamówieniem – 

np. otrzymaliśmy inny model aparatu fotograficzne-
go niż określono w złożonym w sklepie internetowym 
zamówieniu;

•	 wadliwy towar – uszkodzony lub niedziałający;
•	 towar nie został dostarczony lub usługa nie została wyko-

nana – dotyczy to także sytuacji, kiedy sprzedawca zban-
krutował i nie jest w stanie sfinalizować transakcji;

•	 kwota obciążenia jest inna niż kwota transakcji – np. po-
brano opłatę dwukrotnie lub w zawyżonej wysokości;

•	 pobranie płatności za odwołaną wcześniej subskrypcję 
lub płatność cykliczną – np. zrezygnowaliśmy z odnawial-
nej prenumeraty czasopisma opłaconej kartą, a karta i tak 
została ponownie obciążona.

Chargeback to tarcza ochronna dla posiadaczy kart płat-
niczych. Dochodzenie praw kupującego może być trudne, 
gdy nabywcę i sprzedawcę dzielą tysiące kilometrów. Po-
średnictwo banku i organizacji płatniczej pozwala mieć na-
dzieję na korzystne rozstrzygnięcie nawet pozornie bezna-
dziejnych sporów. Zgłaszając reklamację transakcji, uru-
chamiamy machinę, która działa bez naszej późniejszej 
ingerencji. Dialog odbywa się przede wszystkim pomię-

dzy agentem rozliczeniowym obsługującym sprzedawcę 
i sprzedawcą. 

Jak składać reklamację? Reklamację transakcji kartowej 
składamy w banku, który wydał kartę płatniczą. To on w na-
szym imieniu rozpocznie procedurę chargeback. Do żądania 
zwrotu środków powinniśmy dołączyć dodatkową dokumen-
tację, najlepiej szczegółowo uzasadniającą nasze roszczenia. 
Szczególnie istotne będzie potwierdzenie czy posiadacz karty 
faktycznie brał udział w transakcji. Przydatny będzie dowód 
obciążenia karty, np. slip z terminala lub potwierdzenie płat-
ności wygenerowane w systemie bankowości internetowej. 
Ważne jest także czy posiadacz karty próbował zwrócić wa-
dliwy lub niezgodny z zamówieniem towar lub w inny sposób 
starał się zyskać zadośćuczynienie od sprzedawcy i spotkał 
się z odmową. Dowodem z naszej strony mogą być np. e-ma-
ile wymieniane ze sprzedawcą.

Jeśli bank uzna naszą reklamację za zasadną, dalsze kroki 
odbywają się już bez naszego udziału. Żądanie trafia za po-
średnictwem organizacji płatniczej do agenta rozliczeniowe-
go, który dokonuje zwrotu kwestionowanej kwoty potrącając 
ją z rachunku sprzedawcy. Sprzedawca może próbować od-
rzucić reklamację i będzie musiał uzasadnić swoje racje po-
pierając je odpowiednią dla danej sytuacji dokumentacją. 

W przypadku uznania żądania złożonego przez posiadacza 
karty, otrzyma on zwrot części lub całości kwoty transakcji na 
swój rachunek bankowy. Proces ten może być jednak długo-
trwały. Warto zatem uzbroić się w cierpliwość, ale być dobrej 
myśli – chargeback potrafi wybawić z niejednej opresji.

chargeBack  
– ochrona  
dla kupujących W sieci
kupując w sieci, zwłaszcza za granicą lub u nieznanych nam wcześniej sprzedawców, warto wykorzystać kartę 
płatniczą. to nie tylko wygodny sposób na opłacenie należności. Płatność „plastikiem” ma słabo w Polsce znaną, ale 
niezwykle istotną zaletę – pozwala wykorzystać procedurę chargeback, gdy e-zakupy nie pójdą zgodnie z planem.

Chroń swoją tożsaMość!
aktywuj alerty BIk!

DOSTANIESZ SMS, GDy KTOŚ SPRóBUJE  
WyłUDZIć KREDyT NA TWOJE DANE.

OFERta SPECJaLNa  
DLa CZYtELNIkóW MEtRa:

1 zł MIesIęCznIe
(12 Zł/ROK)

UżyJ KodU:  

BIk-1302
Kod ważny do 26.07.2015

Więcej na:  
www.bik.pl/metro
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 W dzisiejszym, bardzo cyfrowym świe-
cie codziennie korzystamy z laptopa, table-
tu lub telefonu z dostępem do internetu. 
Jak możemy zabezpieczyć nasze urządze-
nia przed atakami cyberprzestępców?

tomasz Mila: Należy zacząć od tego, że 
zabezpieczenie cyfrowych danych powinno 
przebiegać dwutorowo: na poziomie użyt-
kownika i na poziomie urządzenia. Każdy 
użytkownik urządzeń cyfrowych powinien 
poznać i stosować techniki zapobiegawcze, 
które zapewnią mu bezpieczeństwo w inter-
necie. Chodzi tu o zachowania takie, jak sto-
sowanie silnych haseł do logowania na wi-
trynach internetowych, nieotwieranie za-
łączników poczty elektronicznej pochodzącej 
od nieznanych nadawców, czy trzymanie się 
z dala od podejrzanych stron WWW. Zabez-
pieczenia na poziomie samego urządzenia 
to wszelkiego rodzaju programy ochronne – 
aplikacje antywirusowe, zapory sieciowe, mo-
duły kontroli zawartości i uprawnień aplikacji 
zainstalowanych na urządzeniu, a także roz-
wiązania do tworzenia i przywracania kopii 
zapasowych. Dokładny skaner antywiruso-
wy, o współczynniku wykrywania na poziomie 
99,9%, może skutecznie ochronić urządzenie 
użytkownika przed infekcją. Jeżeli dodamy do 
tego szczelną zaporę sieciową, możemy zary-
zykować stwierdzenie, że będziemy bezpiecz-
ni przed włamaniami do naszego urządzenia 
z zewnątrz. Dobrymi przykładami aplikacji an-

tywirusowych dla komputerów klasy PC, które 
łączą w sobie potężny silnik antywirusowy, za-
porę sieciową i system wykrywania włamań, 
są FM Internet Security 2015 i FM Ultimate 
Protection 2015.

  Na jakie rodzaje zagrożeń w szczegól-
ności musimy zwracać uwagę?

t.M.: Jest bardzo wiele odmian szkodliwe-
go oprogramowania – od bardzo prostych do 
niezwykle złożonych, których zadaniem jest 
najczęściej zainfekowanie systemu użytkow-
nika w celu przejęcia lub zniszczenia danych.

Wyjątkowo niebezpieczne są tzw. keylog-
gery, które przechwytują naciśnięcia klawiszy 
klawiatury komputera, a następnie przesy-
łają loginy i hasła użytkownika wprost do cy-
berprzestępcy. Ostatnio dużą popularnością 
cieszy się oprogramowanie, które pozwala 
zablokować komputer użytkownika, a następ-
nie żądać okupu w zamian za odblokowanie 
dostępu do urządzenia. Zamiast ulegać tego 
typu atakom warto zaopatrzyć się w dobry 
program antywirusowy, który nie dopuści do 
infekcji naszego urządzenia. 

Produkty tego typu dostępne są w ofercie 
nazwa.pl, największego krajowego rejestra-
tora domen i dostawcy usług internetowych 
dla firm. Zdając sobie sprawę z wielu zagro-
żeń czyhających na użytkowników internetu, 
nazwa.pl rozwija swoje portfolio o produk-
ty takie jak programy antywirusowe do kom-

pleksowej ochrony przed wieloma 
rodzajami zagrożeń informatycz-
nych. Dla osób działających w in-
ternecie, a zwłaszcza dla przedsię-
biorców, aplikacja antywirusowa 
powinna być takim samym, pod-
stawowym narzędziem, jak dome-
na, strona www czy konto e-mail.

 Czy istnieje antywirus, 
który zabezpiecza przed każ-
dym rodzajem szkodliwego 
oprogramowania?

t.M.: Mimo iż programy an-
tywirusowe osiągają coraz lep-
sze wyniki w zakresie wykrywal-
ności i neutralizacji szkodliwego 
oprogramowania, to nie istnieje 
antywirus, który w 100% chronił-
by przed każdym rodzajem szko-
dliwego oprogramowania. Wyni-
ka to z faktu, że producenci mu-
szą zachowywać równowagę 
pomiędzy skutecznością progra-
mu a ilością fałszywych alarmów.  
W przeciwnym wypadku istniało-
by niebezpieczeństwo, że antywi-
rus zacznie nagminnie traktować zaufane apli-
kacje jako wrogie.

 Jedną z obaw użytkowników przed ko-
rzystaniem z programów antywirusowych 
jest ich wpływ na pracę urządzenia. Czę-
sto zdarza się, że po zainstalowaniu opro-
gramowania nasz system zwalnia. Jak wy-
gląda ta kwestia w przypadku FM antivirus 
2015? Czy znaleźli Państwo rozwiązanie na 
ten problem?

t.M.: Rozwiązaniem tego problemu było 
zaimplementowanie we wszystkich produk-
tach marki FM Antivirus rewolucyjnej tech-
nologii, która pozwala na adaptację aplika-
cji antywirusowej do konkretnej konfiguracji 
sprzętowej i środowiska pracy użytkownika. 
Oznacza to, że programy FM Antivirus dobrze 
działają nawet na starszych konfiguracjach 
sprzętowych, takich jak na przykład wysłużony 
system Windows XP. Dzięki temu każdy użyt-
kownik korzystający z FM Antivirus ma gwa-

rancję bezproblemowej pracy przy obecności 
programu antywirusowego wysokiej klasy.

 Co wyróżnia FM antivirus 2015 na tle 
konkurencji?

t.M.: Wydajny silnik antywirusowy uzna-
nego producenta zapewnia aplikacji FM 
Antivirus 2015 miejsce w ścisłej czołówce pro-
duktów antywirusowych. Oprócz wcześniej 
wspomnianych cech, warto jeszcze wymienić 
takie zalety programu jak: zdalne zarządzanie 
produktem, możliwość czyszczenia śladów ak-
tywności użytkownika, trwałe usuwanie kry-
tycznych danych. Istotna jest również funk-
cjonalność zapewniająca bezpieczne prze-
chowywanie danych logowania. Argumentem 
dającym przewagę FM Antivirus 2015 nad in-
nymi rozwiązaniami tego typu jest także cena. 
Licencja roczna na jeden komputer dostępna 
jest za zero złotych. 

 Liliana Miśkiewicz

chroń swój 
komputer  
w Bezpieczny sposóB
Na temat odpowiedniego zabezpieczenia cyfrowych danych rozmawiamy z tomaszem 
Milą, menedżerem ds. produktu w firmie nazwa.pl, która jest największym polskim 
rejestratorem domen i dostawcą usług internetowych dla firm.
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OChRONa kOMPutERa

http://www.nazwa.pl/kampania,fmantivirus,8345.html?utm_source=nazwa&utm_medium=artykul&utm_campaign=fm2015


http://www.hartmann-tresore.pl/



