Jak bezpečně používat George klíč

1. Stahujte z oficiálních obchodů
Instalujte si aplikace výhradně z oficiálních obchodů – App Store/GooglePlay, neinstalujte
programy z neprověřených zdrojů.
Používejte originální operační systém. Neprovádějte zásahy do operačního systému, které
umožňují plný administrátorský přístup. Takto upravené přístroje nekupujte a nepoužívejte.
2. Zvolte si bezpečný PIN
PIN má obsahovat 6 čísel. Zvolte si takový, který si lehce zapamatujete, a zároveň nebude
lehce odhadnutelný. Nikomu jej nesdělujte a pravidelně jej obměňujte.
Pro otevření aplikace je možné použít také „Touch ID“ otisk prstu, doporučujeme používat,
pokud Vaše zařízení tento způsob zabezpečení umožňuje.
3. Chraňte si svá mobilní zařízení
Pravidelně aktualizujte operační systém. V mobilním zařízení si nainstalujte antivirový
program a pravidelně ho aktualizujte.
4. Pozor na free Wi-Fi sítě
Na využití bankovních aplikací doporučujeme primárně používat mobilní data. Na
bezplatných otevřených Wi-Fi sítích se mohou „odposlechnout“ Vaše citlivá data (např.
přihlašovací údaje).
5. Dobře zvažte, na jaká zařízení si aplikaci instalujete
Aplikaci si můžete nainstalovat do více zařízení. Doporučujeme instalovat do takových
zařízení, která máte pod kontrolou.
6. Dobře si zabezpečte přístup do zařízení, ve kterém je aplikace nainstalována
Doporučujeme využít moderních technologií, např. otisk prstu. Pokud tento způsob
zabezpečení Vaše zařízení neumožňuje, zvolte PIN nebo znak, nejlépe kombinace obojího.
7. Potvrzujte pouze transakce, které děláte sami
8. Hlídejte si, kde se přihlašujete do internetového bankovnictví
Přistupujte do internetového bankovnictví pouze, pokud jste na doméně csas.cz:
https://george.csas.cz, https://bezpecnost.csas.cz a kontrolujte poslední úspěšné přihlášení.
9. Pravidelně sledujte informace o bezpečnosti
Sledujte informace o bezpečnostní situaci – aktuálních hrozbách, které pravidelně
zveřejňujeme na našich stránkách a v internetovém bankovnictví.
10. V případě podezření se s námi spojte
V případě, že máte pocit, že došlo k narušení bezpečnosti Vašeho internetového
bankovnictví, nebo mobilních aplikací, ihned se s námi spojte např. na bezplatné lince České
spořitelny, a. s., na čísle 800 207 207 (ze zahraničí volejte na číslo +420 956 777 956), nebo
na e-mail csas@csas.cz.

