Bezpečné
bankovnictví

Bezpečné bankovnictví

Vážení klienti,
velice nám záleží na bezpečnosti Vašich financí, proto věnujeme této citlivé problematice patřičnou
pozornost. I díky tomu se řadíme mezi nejbezpečnější bankovní domy u nás.
Jedinou cestou k zajištění maximální bezpečnosti Vašich vkladů je dodržování bezpečnostních pravidel
při všech bankovních operacích a také Vaše spolupráce. Proto budeme rádi, pokud se na nás obrátíte
v případě jakéhokoliv podezření či nejasností.
Abychom Vám situaci co nejvíce usnadnili, shrnuli jsme základní pravidla bezpečného jednání do této
příručky. Najdete zde návod, jak se vyhnout nejčastějším rizikům.
Děkujeme Vám, že neponecháváte nic náhodě a pomáháte nám spoluvytvářet bezpečnější
bankovnictví.
Vaše Česká spořitelna

Bezpečnostní desatero

Dodržujte tyto zásady, a minimalizujte tak možnost zneužití
svých finančních prostředků.

1.

	
Chraňte své bezpečnostní údaje
Nikdy nesdělujte své bezpečnostní údaje dalším
osobám a nevkládejte je do aplikací, pokud si
nejste jisti, že jste na doménách „csas.cz“.

Pro větší bezpečí a pohodlí při přihlašování
a potvrzování plateb používejte mobilní aplikaci
George klíč, naši bezpečnostní metodu, pomocí které
potvrzujete svou totožnost při přihlášení do aplikace,
a nemusíte si pamatovat žádné heslo.

2.

4.

	Do internetového bankovnictví přistupujte
výhradně ze svého počítače či telefonu
Nikdy nepřistupujte do internetového
bankovnictví z neznámých počítačů
nebo z počítačů na veřejných místech
a v internetových kavárnách.

3.

	
Zvolte si silné a bezpečné heslo
Heslo do internetového bankovnictví by mělo
být unikátní, nemělo by se shodovat s jinými
přihlašovacími údaji (např. do e-mailu, do
různých uživatelských účtů apod.) a měli byste
jej pravidelně měnit.
Aby heslo bylo dostatečně silné, musí být dlouhé
minimálně 12 znaků a obsahovat kombinaci
čísel, písmen a jiných znaků (např. !, * apod.).

	Pozor na podvodné e-maily, neotvírejte
neznámé odkazy na cizí servery

Ignorujte e-maily, které jste obdrželi od neznámých
odesílatelů, nebo zprávy s podezřelým názvem či
obsahem. Nikdy neotvírejte jejich přílohy a neklikejte
na odkazy, které obsahují.
Při práci na internetu neotvírejte odkazy na podezřelé
neznámé servery (např. s nelegálním softwarem
nebo erotickým obsahem) a ty, s kterými se
setkáte v podezřelých e-mailech.
Používejte ve své e-mailové schránce ochranu
proti spamu.

Zamčený zámek
Https
– zabezpečeno certifikátem – zabezpečeno šifrováním

Údaje o certifikátu
(po kliknutí na zámek)

Doména .csas.cz

5.

	Chraňte si svůj počítač a mobilní telefon
a využívejte antivirové programy
Pravidelně aktualizujte svůj operační systém
a internetový prohlížeč. Instalujte si aplikace
výhradně z oficiálních obchodů.
Nikdy neinstalujte programy z neprověřených
zdrojů. Na svůj počítač i „chytrý“ telefon si
nainstalujte antivirový program a pravidelně
ho aktualizujte. Nevypínejte „osobní firewall“,
který vás chrání při komunikaci na internetu.

6.

	Kontrolujte poslední úspěšné přihlášení
a nezapomeňte se odhlásit
Pravidelně kontrolujte poslední úspěšné
přihlášení do internetového bankovnictví.
V aplikaci George v mobilu je možné aktivovat
notifikační zprávy o pohybech na účtu. Nebo je
možné si aktivovat zasílání informačních SMS
zpráv s pohybem na svém účtu. Při ukončení
práce v internetovém bankovnictví se
nezapomeňte odhlásit.

7.

	
Pozor na free Wi-Fi sítě
Na využití mobilních bankovních aplikací
doporučujeme primárně používat mobilní
data. Na bezplatných otevřených Wi-Fi sítích
může dojít k úniku vašich citlivých dat (např.
přihlašovacích údajů).

8.

	Buďte obezřetní při nákupech
na internetu
Při nákupech na internetu buďte opatrní. Prověřte
si toho, s kým obchodujete. Čtěte recenze a různá
upozornění od ostatních uživatelů.

9.

	Pravidelně sledujte informace
o bezpečnosti
Sledujte informace o bezpečnostní situaci –
aktuálních hrozbách, které pravidelně
zveřejňujeme na našich stránkách
www.csas.cz. Naleznete je i ve svém
internetovém bankovnictví.

10.

	V případě podezření
se s námi spojte
Máte-li pocit, že došlo k narušení bezpečnosti
vašeho internetového bankovnictví, ihned se
s námi spojte prostřednictvím naší bezplatné
linky 800 207 207 (ze zahraničí volejte na
číslo +420 956 777 956). Případně nás můžete
kontaktovat na e-mailu csas@csas.cz.
Pokud jste obdrželi pochybný e-mail od
České spořitelny, zkontrolujte si řádně adresu
odesílatele, logo ČS a text. V případě, že jste
cokoliv ze zmíněného vyhodnotili jako podezřelé,
budeme rádi, když nám e-mail přepošlete
na adresu phishing@csas.cz.

Jak bezpečně používat
George klíč

Minimalizujte riziko zneužití aplikace George klíč dodržováním
jednoduchých pravidel
S čím vším vám George klíč
pomůže:
– Vyšší stupeň zabezpečení vašich financí
– Bezpečné přihlašování a placení – není potřeba
zadávat heslo a kódy z SMS
– Rychlé a pohodlné potvrzování plateb
(už žádné přepisování SMS kódů)
– Přihlašování a potvrzování i pomocí otisku
prstu a rozpoznání tváře
– Ověřené volání do klientského centra,
a to i ze zahraničí
– Umožňuje zobrazení PINu k platební kartě
– Dostupný vždy a všude

Stahujte aplikace jen
z oficiálních obchodů
Instalujte si aplikace výhradně z oficiálních
obchodů App Store a Google Play. V žádném
případě nestahujte programy z neprověřených
zdrojů. Používejte jen originální operační systém
a neprovádějte do něj zásahy, které umožňují
plný administrátorský přístup typu root nebo
jailbreak. Takto upravená zařízení nekupujte
a nepoužívejte.

Zvolte si bezpečný PIN
PIN musí obsahovat 6 čísel. Zvolte si tedy
takový, který si lehce zapamatujete, ale zároveň
nebude snadno odhadnutelný. Nikomu ho
nesdělujte a pravidelně ho měňte. Pro přístup
do aplikace můžete využít také otisk prstu
„Touch ID“ nebo rozpoznání tváře „Face ID”.
Pokud to vaše zařízení umožňuje, doporučujeme
vám tyto způsoby zabezpečení používat.

Biometrie
Existují dva způsoby, jak si pomocí biometrie
zabezpečit přístup do aplikace George klíč –
Touch ID a Face ID.
Touch ID
Otiskem prstu můžete zabezpečit své zařízení
a stejně tak i přístup do aplikace. V případě, že
si pro přístup do George klíče nastavíte Touch ID,
ujistěte se, že zařízení neobsahuje i otisky prstů
jiných osob. Pokud ano, cizí otisky ze zařízení
odstraňte.
Face ID
Své zařízení i přístup do aplikace je možno
chránit pomocí skenu obličeje. V případě,
že máte podobného sourozence nebo dvojče,
banka i výrobci zařízení doporučují tento způsob
zabezpečení nepoužívat.

Pozor na free Wi-Fi sítě

Chraňte si svá mobilní zařízení

Při práci s bankovními aplikacemi doporučujeme
primárně využívat mobilní data. Na bezplatných
otevřených Wi-Fi sítích může dojít k úniku vašich
citlivých dat (např. přihlašovacích údajů) a jejich
zneužití. George klíč je dostupný i v případě, že
vaše zařízení není on-line.

Nainstalujte si do mobilního zařízení antivirový
program. Pravidelně pak aktualizujte jak tento
program, tak i celý operační systém.

Dobře zvažte, na jaká zařízení
si aplikaci instalujete
Aplikaci si můžete nainstalovat na více zařízení.
Pokud se však o zařízení dělíte s jinými členy
domácnosti nebo s přáteli, dáváte jim současně
přístup i ke svým aplikacím, včetně aplikace
George klíč. Nainstalujte si aplikaci do zařízení,
která používáte jenom vy.

Dobře si zabezpečte přístup
do zařízení, ve kterém je
aplikace nainstalovaná
Doporučujeme vám využít moderních
technologií, jako je například otisk prstu. Pokud
otisk prstu vaše zařízení neumožňuje, nastavte
si pro jeho odemknutí jiný PIN, než je PIN pro
vstup do aplikace George klíč.

Potvrzujte pouze transakce,
které provádíte sami
V případě, že po vás chce aplikace George klíč
potvrdit transakci nebo přihlášení do George,
a vy ani jednu z těchto činností zrovna
neprovádíte, akci v žádném případě nepotvrzujte
a kontaktujte bezplatnou linku 800 207 207.

Nastavte si možnost
„Najít a smazat zařízení“
Pokud své zařízení ztratíte nebo se dostane
do nepovolaných rukou, můžete ho vyhledat,
zamknout, případně z něj, i vzdáleně, vymazat
data. Tyto funkce najdete u Androidu v aplikaci
„Najdi moje zařízení“, u iOS v „Nastavení“ pod
položkou „Najít iPhone“. Podrobný návod
k aktivaci těchto bezpečnostních prvků najdete
v uživatelské příručce ke svému zařízení.

V případě jakéhokoliv
podezření se s námi spojte
Máte-li pocit, že došlo k narušení bezpečnosti
vašeho internetového bankovnictví nebo
mobilních aplikací, nečekejte a neprodleně se
s námi spojte. Můžete využít bezplatnou linku
800 207 207 (ze zahraničí +420 956 777 956)
nebo e-mail csas@csas.cz.

Bezpečné stahování
mobilních aplikací

Originální operační systém

Pozor na práva

Neprovádějte zásahy do operačního systému,
které umožňují plný administrátorský přístup
typu root nebo jailbreak. Takto upravená zařízení
nekupujte ani nepoužívejte. Operační systém
aktualizujte.

Při instalování aplikace nebo její aktualizaci
věnujte zvýšenou pozornost oprávněním, která
aplikace vyžaduje. Vždy se zamyslete, zda
instalovaná aplikace požadované právo opravdu
potřebuje (např. budík nepotřebuje přístup
k vašim kontaktům). Práva si můžete přečíst
v podrobnějších informacích o aplikaci.

Chraňte si své zařízení
Nainstalujte si do svého zařízení antivirový
program a pravidelně jej aktualizujte.

Stahujte pouze
z oficiálních obchodů
Instalujte si aplikace výhradně z oficiálních
obchodů App Store a Google Play. V žádném
případě nestahujte programy z neověřených
zdrojů.
Pokud máte operační systém Android,
doporučujeme v nastavení zabezpečení vypnout
„Neznámé zdroje“ – operační systém nepovolí
instalaci aplikací z jiných zdrojů.

Čtěte recenze
Uživatelé se svěřují se svými zkušenostmi
s používáním aplikace. Nedívejte se pouze
na počet udělených hvězdiček, které aplikace
získala, ale také si přečtěte, co uživatelé píší.

Pokud aplikace vyžaduje příliš mnoho práv,
neinstalujte si ji a upozorněte na ni App Store
nebo Google Play.

Bezpečnostní informace
Pravidelně sledujte bezpečnostní informace,
které upozorňují na škodlivé aplikace.
V případě, že takovou škodlivou aplikaci
používáte:
– aplikaci odinstalujte,
– vraťte telefon do továrního nastavení,
– změňte si neprodleně přístupová hesla
k internetovému bankovnictví.
Máte-li pocit, že došlo k narušení bezpečnosti
vašeho internetového bankovnictví nebo
mobilních aplikací, nečekejte a ihned se
s námi spojte. Můžete využít bezplatnou linku
800 207 207 (ze zahraničí +420 956 777 956)
nebo e-mail csas@csas.cz.

Hrozby internetového
bankovnictví

Phishing

Podvodní prodejci

Chraňte své finanční prostředky před útoky
podvodníků na internetu

Chraňte své peníze při nákupu přes internet

Phishing je podvodná e-mailová zpráva,
SMS nebo zpráva na sociálních sítích, která
budí dojem, že byla odeslána z e-mailové
adresy nebo z telefonního čísla banky. Jejím
cílem je vylákat od vás citlivé údaje, jako
jsou přístupové údaje do internetového
bankovnictví (přihlašovací jméno a heslo)
nebo čísla karet, včetně kódu ze zadní strany,
a následně je zneužít.
Zpráva je obvykle psána špatnou češtinou nebo
je v angličtině, obsahuje link na údajné stránky
České spořitelny a vyzývá k potvrzení osobních
bankovních údajů.
Phishingová zpráva může vypadat jako
informace o neprovedení platby, výzva
k aktualizaci bezpečnostních údajů či dokonce
jako výzkum klientské spokojenosti.
Co dělat, pakliže obdržíte phishingový e-mail?
Na zprávu v žádném případě nereagujte,
smažte ji a na odkaz neklikejte. Pokud jste na
zprávu zareagovali, doporučujeme vám ihned
kontaktovat naše klientské centrum na bezplatné
telefonní lince 800 207 207. Zprávu nám prosím
přepošlete do schránky phishing@csas.cz.

Nakupování v internetových obchodech šetří čas,
leckdy i peníze. Někdy je to jediné místo, kde lze
vytouženou věc sehnat. Je pohodlné a ve své
podstatě anonymní.
Toho zneužívají právě podvodní prodejci, kteří si
vytvoří falešnou identitu nebo ukradnou identitu
někomu jinému a prodávají vstupenky, oblečení,
nábytek, ubytování a jiné.
Takovým prodejcům sice neposkytnete přístup
do svého internetového bankovnictví ani jim
nepředáte údaje ke své platební kartě, ale
pošlete jim peníze. A přijdete o ně.
Jak takového falešného obchodníka poznáte?
– Z webových stránek není zřejmé, kdo je
provozovatelem e-shopu, tedy s kým držitel
karty uzavírá obchod a vůči komu může
nárokovat svá práva. Zcela chybí informace
o možnostech uplatnění reklamace.
– Na svých stránkách nemá uvedeny Obchodní
podmínky.
– Nabízí „značkové zboží“ za podezřele nízké
ceny (jedná se o padělky).
– Neuvádí dostatek informací o daném produktu.
– V Obchodních podmínkách je zmíněn pouze
dodavatel zboží (např. společnost z Číny),
informace o této společnosti však nelze ověřit.
Webové stránky se tváří jako český internetový
obchodník (hlavně levné zboží – např. dámská
a pánská obuv, kabelky a jiné). Ačkoliv se
prodejce zaměřuje na český trh, na stránkách
je v Obchodních podmínkách uvedeno:
„Smlouva a otázky související se řídí právem
Čínské lidové republiky.“
– Účtuje skryté náklady/poplatky, o kterých na
webových stránkách nejsou žádné informace.

Hrozby internetového
bankovnictví

Pokud jste se stali obětí těchto prodejců:
– Podejte trestní oznámení na Policii České
republiky. Možná vás napadne, že se
jedná o malou částku, např. 400 Kč. Když
ji ale vynásobíte, kupříkladu 30 (stejně
podvedenými lidmi), rázem je z toho
12 000 Kč, které podvodník získal. Může tak
nadále pokračovat ve své činnosti, protože
o něm nikdo neví.
– S trestním oznámením navštivte kteroukoli
naši pobočku nebo kontaktujte naše klientské
centrum prostřednictvím bezplatné telefonní
linky 800 207 207.
Nejlépe je tomu předcházet
– Čtěte recenze a upozornění od ostatních
uživatelů na internetu (nejen na stránkách,
na kterých nakupujete).
– Zkontrolujte webové stránky obchodníka,
zejména zda má vystaveny Obchodní
podmínky, Reklamační řád a Informace
o společnosti.
– Pokud není prodejce ověřený, využijte
možnost zaslat zboží na dobírku.

– Pokud se jedná o firmu, zkontrolujte IČO na
www.justice.cz nebo wwwinfo.mfcr.cz/ares/
v sekci ekonomických subjektů, kde můžete zjistit:
– zda firma vůbec existuje,
– že není v insolvenčním řízení,
– z da nemá pozastavenou nebo ukončenou
činnost,
– k do je majitelem nebo jednatelem
společnosti apod.
– Informace se dají vyhledat i o fyzických
osobách, které nepodnikají, a to právě pomocí
recenzí. Pokud nakupujete např. přes bazarový
e-shop, ten hodnocení ostatních uživatelů
zveřejňuje. Na internetu můžete vyhledat
informace o telefonním čísle prodejce.
– Čtěte recenze nejen o prodávajících, ale
i o kupujících.
– Dobrým zdrojem informací mohou být
i webové stránky České obchodní inspekce
www.coi.cz. V oddělení „Pro spotřebitele“
naleznete sekci “Rizikové e-shopy”, kde si
můžete vybraný e-shop najít podle adresy
a přečíst si důvod označení.

CEO Fraud
(Chief Executive Officer)
Dávejte si pozor, zda komunikujete opravdu se
svým nadřízeným či kolegou
CEO fraud je způsob podvodného vylákání
plateb. Podvodník si na internetu vyhlédne
několik firem, zjistí, kdo zastává roli manažera
a kdo roli účetní, popřípadě, kdo má na starosti
placení faktur (to vše lze zjistit z internetu).
Potom v roli manažera odešle účetní e-mail,
ve kterém jí/jemu většinou píše: „Právě jsem
udělal(a) objednávku u společnosti XYZ
a potřebuji jim odeslat peníze ještě dnes. Jde to
poslat nějak expresně?“ Ve většině případů
účetní odepíše, že ano a následuje e-mail,
ve kterém jí/jemu pachatel sdělí číslo účtu,
částku, variabilní symbol, zprávu pro příjemce
apod. A dochází k odeslání peněz.
Naše doporučení:
– Telefonicky se domluvte s údajným
odesílatelem e-mailu na podrobnostech –
takto nejčastěji zjistíte, zda e-mail opravdu
odeslal on.
– Trvejte na faktuře.
– Podle IČO si následně ověřte firmu na
www.justice.cz nebo wwwinfo.mfcr.cz/ares/
v sekci Ekonomické subjekty.

– V případě, že fakturu nezískáte, můžete
vyhledat i název firmy v internetovém
vyhledávači či na výše uvedených stránkách.
– Můžete nechat číslo účtu vyhledat pomocí
internetového vyhledávače, většina firem číslo
účtu zveřejňuje na svých webových stránkách.
– Nejbezpečnější je domluvit si ve firmě pravidla,
kdy takový způsob výzvy k úhradě faktury
nebude možný.

Malware
Škodlivý program, který umožňuje, aby
napadené počítače sloužily ke sběru adres nebo
šíření spamu, včetně phishingových e-mailů.

Trojský kůň
Jedná se o škodlivý program, který předstírá
užitečnou činnost. Po stažení a nainstalování
však svým tvůrcům předává vaše citlivé údaje.
Trojské koně bývají přibalené k různým hrám či
programům od neznámých autorů, které jsou
často ke stažení zdarma.

Desatero bezpečného
používání platební karty

1.
2.

Při převzetí si kartu ihned podepište.

Kartu nikomu nepůjčujte – porušili byste
tím podmínky smlouvy s bankou, a v některých
případech se dokonce můžete dostat do konfliktu
se zákonem.

6.

Kartu noste odděleně
od osobních dokladů a pravidelně kontrolujte,
zda je na svém místě. Ke kartě se chovejte vždy
se stejnou opatrností jako ke své hotovosti.

7.

PIN nikomu nesdělujte
a v žádném případě ho neukládejte v blízkosti
karty ani nepište na kartu. Zásadně nereagujte
na e-mailové či telefonické požadavky, které vás
vyzývají ke sdělení údajů o vaší platební kartě
(její číslo, platnost, bezpečnostní kód ze zadní
strany karty, případně PIN).

Při placení v obchodě nebo v restauraci
dohlédněte na to, aby vaše karta byla použita
pouze na jednom čtecím zařízení a aby k jedné
platbě byl vystaven pouze jeden prodejní doklad.
Personál by neměl nikdy odcházet s vaší kartou
mimo váš dohled. Také zkontrolujte, zda vám
byla vrácena opravdu vaše platební karta. Pokud
máte podezření, že s platbou nemuselo být vše
v pořádku, co nejdříve ověřte, zda byla transakce
správně zaúčtována.

4.

8.

3.

Dobře si prohlédněte bankomat,
z kterého chcete vybírat hotovost. Při zadávání
PINu dbejte na to, aby ho nikdo nemohl
odpozorovat či snímat kamerou – klávesnici
zakryjte tělem a volnou rukou shora. Pokud se
bankomat chová nestandardně nebo je na něm
připevněno nějaké neobvyklé přídavné zařízení,
informujte nás a raději jděte vybrat hotovost
jinam. V případě problémů při výběru hotovosti
nepřijímejte v žádném případě „pomoc“ cizích
osob (např. rady na opakované zadání PINu
apod.). Pokud bankomat nevydá bankovky,
pro jistotu zkontrolujte, zda nebyl na výdejním
zařízení instalován falešný kryt.

5.

Chraňte magnetický proužek a čip karty
před mechanickým poškozením (poškrábáním)
a zmagnetizováním (např. magnetickým
zapínáním kabelky).

	Pokud máte při platbě kartou přes
internet jakékoliv pochybnosti
o obchodníkovi, raději zvolte jiný způsob úhrady.

9.

Pravidelně kontrolujte stav svého účtu
a při jakékoliv nesrovnalosti nás neprodleně
informujte. Stav svého účtu můžete sledovat
prostřednictvím bankomatů, internetového
bankovnictví či na výpisech z účtu.

10.

Při ztrátě nebo odcizení
kartu ihned zablokujte (blokace karet
České spořitelny na bezplatné telefonní lince
800 207 207, ze zahraničí +420 956 777 901).

Hrozby platebních karet

Phishing na platební karty

Skimming

Chraňte údaje o své kartě před útoky
podvodníků na internetu

Skimming je podvodné jednání, při kterém
pachatel zkopíruje údaje z magnetického
proužku vaší platební karty v bankomatu.
Získané údaje poté nahraje na falešnou platební
kartu a používá ji jako oprávněný disponent.

Phishing na platebních kartách je podvodné
získání citlivých dat vaší platební karty (číslo
karty, platnost karty, PIN, třímístný kód CVC/
CVV ze zadní strany karty). Pachatel se vydává
za banku nebo existujícího obchodníka či
společnost VISA/MasterCard a snaží tyto citlivé
údaje vylákat.
Nikdy od vás nebudeme požadovat sdělení
celého čísla karty nebo CVC/CVV, PINu nebo
bezpečnostního čísla ze SMS, potvrzující platbu
kartou na internetu (3D Secure).
Phishing může probíhat přes e-mail, SMS,
sociální sítě nebo podvodné internetové
stránky, např. přes falešné platební brány. Tyto
údaje mohou podvodníci vylákat i po telefonu
(tzv. Vhishing).
Jak se bránit?
– Nastavte si rozumné limity pro internetové
platby (neplatíte-li na internetu denně,
nastavte si nulový internetový limit;
v případě phishingu je vaše karta chráněna) –
internetové limity jsou denní. Limit si ve svém
internetovém bankovnictví můžete nastavit
a změnit zdarma.
– Nereagujte na žádosti o sdělení informací
(např. výhra zboží nebo služba podmíněná
zadáním údajů platební karty).
– Pozor na podvržené internetové stránky –
zobrazené weby kontrolujte.
– Nereagujte na výstražné zprávy o blokaci karty,
účtu, změně hesla s požadavkem na zadání
údajů z karty, většinou vyplněním formuláře.
– Neotvírejte odkazy a raději napište
webovou adresu ručně přímo do adresního
řádku prohlížeče.

Jak se bránit?
–K
 dykoliv zadáváte PIN, zakrývejte si rukou
klávesnici.
–N
 astavte si rozumné limity pro výběr
hotovosti, naše karty mají denní limit.
Limit si ve svém internetovém bankovnictví
můžete nastavit a změnit zdarma.
–P
 okud máte podezření na jakoukoliv
nestandardní situaci u bankomatu (podezřelé
osoby v blízkosti bankomatu, bankomat
je polepen, podivné součástky, vzhled),
transakci na daném bankomatu neprovádějte
a informujte nás, prosím, na klientské lince
800 207 207.
– Pokud bankomat umožňuje bezkontaktní
výběry, používejte přednostně tuto funkci.
–P
 ravidelně provádějte kontrolu provedených
transakcí a v případě nesrovnalostí nás
kontaktujte.

Hrozby platebních karet

Free trial

Family fraud

Buďte obezřetní u služeb
poskytovaných zdarma

Dávejte pozor, kam svou kartu registrujete

Free trial, neboli zkušební verze zdarma,
je služba, kterou nabízejí různé aplikace
a internetové portály na základě registrace vaší
karty. V obchodních podmínkách se pak většinou
dočtete, že se jedná o službu zdarma na určité
období a po jeho uplynutí vám bude pravidelně
strhávána (měsíčně, ročně) příslušná částka.
Jak se bránit?
– Čtěte pozorně podmínky poskytnuté služby.
– Pokud si nepřejete službu dále využívat,
nezapomeňte ji před koncem “Free trial”
období zrušit.

Family fraud je většinou neúmyslné zneužití
karty blízkou osobou. Například:
– Již máte zaregistrovanou kartu v zařízení
(mobil, PC, tablet atd.) a nemáte přístup do
konkrétní aplikace ošetřen heslem. Následně
umožníte přístup do zařízení např. dětem,
které si pak stahují i placené hry, hudbu, filmy
(Google, iTunes, PayPal atp.).
– Kartu ještě nemáte zaregistrovanou a půjčíte
ji např. dítěti. Dítě ji samo při nákupu
zaregistruje do určité aplikace v zařízení.
Jakmile je však karta registrována, je možné
v příslušné aplikaci provádět nákupy až do
výše denního limitu.
– Máte uložené heslo v příslušné aplikaci,
a tím opět umožníte nakupování např. svým
dětem, které zařízení používají, až do výše
denního limitu.
Jak se bránit?
– Z abezpečte si používání aplikace vždy heslem
a buďte obezřetní při registraci své karty do
různých zařízení. Jinak čelíte riziku, že vaše
údaje budou použity k vámi neautorizovaným
nákupům. Tato hesla do jednotlivých zařízení
neukládejte.
– Pravidelně provádějte kontrolu provedených
transakcí a v případě nesrovnalostí nás
kontaktujte na klientské lince 800 207 207.

Zlaté pravidlo
bezpečnosti

V případě sebemenších pochybností,
nesrovnalostí či podezření, stejně jako pro radu
v jakékoliv situaci, nám kdykoli zavolejte na
bezplatnou linku 800 207 207.
Další důležité informace naleznete na našem
webu www.csas.cz/bezpecnost.
Děkujeme, že nám pomáháte chránit své vklady,
a přejeme vám bezpečné a snadné využívání
všech výhod, které vám naše služby přinášejí.

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4,
PSČ 140 00, IČO: 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1171
Informační linka: 800 207 207
www.csas.cz
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Tento materiál má za cíl upozornit na služby a produkty v něm
uvedené a není závazným návrhem, který by zakládal práva
a závazky účastníků.

