
Kilka podpowiedzi, jak uniknąć kłopotów:

zanim otworzysz drzwi, spójrz przez wizjer,
zanim zdecydujesz się otworzyć drzwi,
zapnij łańcuch zabezpieczający,
zanim wpuścisz osobę do domu, 
zapytaj o cel wizyty,
poproś o dowód osobisty lub 
legitymację służbową,
dokładnie i uważnie sprawdź 
dokumenty,
w razie wątpliwości umów się na 
inny termin i sprawdź wiarygodność 
osoby odwiedzającej (na przykład zasięgając informacji u 
administracji osiedla),
jeśli poczujesz się zagrożony, nie wahaj się zadźwonić na 
policję,
im więcej osób w domu, tym bezpieczniej- jeśli 
decydujesz się wpuścić kogoś obcego do domu, 
może warto też zaprosić na kawę sąsiada,
nie przeprowadzaj transakcji z inkasentami w domu,
nie przechowuj w domu dużych kwot pieniędzy ani 
wartościowych przedmiotów,
nie przechowuj pieniędzy w typowych miejscach- szafki 
kuchenne, komody,
schowaj pieniądze w miejscu trudno dostępnym,
nie informuj nikogo, ile masz oszczędności i gdzie je 
przechowujesz,
nie informuj nikogo, którego dnia otrzymujesz rentę lub 
emeryturę,
nie noś przy sobie dużych kwot pieniędzy.

Jak bezpiecznie pożyczać pieniądze:

sprawdź czy �ma istnieje, czy ktoś o niej słyszał lub sam 
korzystał,
policz koszty pożyczki i oceń, czy Ci się to opłaca,
nie śpiesz się- dokładnie przeczytaj umowę,
jeśli czegoś nie rozumiesz - pytaj !
jeśli nie rozumiesz tego, co masz podpisać - nie podpisuj.

Nie ma nic za darmo...

Jak nie tracić pieniędzy online
PAMIĘTAJ:

jeśli nie brałeś udziału w loterii,
nie mogłeś nic na niej wygrać.
Nie odpowiadaj więc na maile z 
informacją o wygranej w loterii czy 
konkursie, w których nie brałeś udziału. Nie podawaj swoich
danych ani nie przelewaj żadnych pieniędzy (rzekomo
koniecznych, by później odebrać nagrodę).

jeśli coś jest wręcz niemożliwie tanie, najprawdopodobnie
wcale nie jest tym, czym ma być. Nie ma cudownych okazji. 
Zdarzają się za to fałszywe sklepy z dziwnie niskimi cenami.
Zawsze sprawdzaj opinie na temat sklepu, w którym chesz 
dokonać zakupu przez internet.

Pamiętaj ! Dokonując transakcji w internecie 
przestrzegaj poniższych zasad:
Zawsze zanim przystąpisz do logowania do konta bankowego 
sprawdź:
czy adres strony do logowania 
rozpoczyna się od https://,
czy połączenie z Bankiem jest 
szyfrowane- w prawym dolnym rogu
okna przeglądarki  lub obok paska
adresowego musi być widoczny 
symbol zamkniętej kłódki,
każdorazowo przed wysłaniem 
przelewu sprawdź poprawność numeru 
rachunku obiorcy, 
unikaj korzystania zbankowości eletronicznej w miejscach 
publicznych, na nieznanych komputerach (np. w kawiarenkach 
internetowych, bibliotekach publicznych, szkolnych
laboratoriach, itd.),
korzystaj wyłącznie z legalnego i często aktualizowanego
oprogramowania antywirusowego - regularnie skanuj swój
komputer oraz urządzenia mobilne,
używaj wieloznakowego hasła i regularnie je zmieniaj,
jeśli zaistnieje podejrzenie, że ktoś mógł poznać Twoje hasło
natychmiast je zmień,
jeśli to możliwe używaj karty debetowej z małą kwotą do 
dyspozycji - w ten sposób minimalizujemy ryzyko kradzieży,
rób zakupy w dużych, znanych sklepach internetowych, 
zbadaj ich wiarygodność,
przed dokonaniem transakcji upewnij się, że jesteś na właściwej
stronie internetowej,
po zakończeniu czynności związanych z obługą konta, wyloguj
się (najczęściej „LOG OUT” lub „SIGN OUT”).


