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Месечният бюлетин за Информационна Сигурност за вас

Безопасно онлайн пазаруване
Преглед

За много от нас наближава сезонът на празниците и скоро милиони хора ще търсят да купят перфектните подаръци.
Много от нас ще пазаруват онлайн в търсене на добри оферти и за да избегнат шумните тълпи. За съжаление, кибер
престъпниците също ще се активизират, създавайки фалшиви сайтове за пазаруване и други измамни тактики. В този
бюлетин ще обясним как да пазарувате безопасно онлайн и да не станете жертва.

Фалшиви онлайн магазини

Кибер престъпниците създават фалшиви онлайн магазини, които наподобяват истинските такива или използват
името на популярни магазини или марки. Когато търсите за най-добрите оферти онлайн, може да се окажете в един
от тези фалшиви сайтове. Купувайки от такъв уебсайт е възможно да получите подправена или крадена стока, и в
някой случаи може дори да не получите нищо. Ето как да се предпазите от фалшиви онлайн магазини:
Когато е възможно, пазарувайте от онлайн магазини които вече познавате, имате им доверие и сте
пазарували и преди. Пазете отметки към магазини, които сте посещавали и преди и намирате за
доверени.
Внимавайте за цени, които са твърде ниски спрямо тези на доказалите се онлайн магазини. Ако
офертата звучи твърде добра, за да е истина, вероятно е фалшива.
Внимавайте за сайтове, които наподобяват такива, които сте използвали преди, но името на сайта
малко се различава. Например, може да сте свикнали да пазарувате в Amazon, чиито уебсайт адрес
е www.amazon.com, но да попаднете на фалшив уебсайт с подобно име, но буквата ‘o’ е подменена с
цифрата “0”.
Напишете името на онлайн магазина или уеб адреса му в търсеща машина, за да видите какво е
мнението на други хора за този магазин. Гледайте за термини като „измама“, „никога повече“ или
„фалшив“.
Използвайте уникална парола за всеки от онлайн акаунтите си. Не можете да помните толкова пароли?
Обмислете дали да не ползвате мениджър за пароли.
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Измамници на легитимни сайтове
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Внимавайте дори когато пазарувате на доверени уебсайтове. Големи онлайн магазини често предлагат продукти,
които могат реално се продават от хора или компании с измамни намерения. Тези онлайн платформи работят както
истинските пазари, където някой продавачи са по-доверени от други. Проверявайте репутацията на всеки продавач,
преди да направите поръчка. Внимавайте за продавачи, които са нови за този онлайн магазин, или такива с необичайно
ниски цени. Прегледайте условията на онлайн магазина относно покупки от трети лица. Ако се съмнявате, купувайте
продукти продавани само директно от магазина, не от други продавачи, участващи в пазара на този магазин.

Онлайн плащания на покупки

Редовно преглеждайте извлеченията на кредитната си карта, за да забележите евентуални съмнителни плащания.
Ако е възможно, включете опцията за уведомяване със имейл, СМС съобщение или приложение всеки път, когато се
извърши плащане с кредитната ви карта. Ако забележите подозрителни движения, обадете се веднага на компанията
издател на картата и докладвайте случая. Избягвайте да използвате дебитни карти когато това е възможно. Дебитните
карти теглят пари директно от банковата ви сметка, и ако сте жертва на измама е много по-трудно да си получите
парите обратно. Друг вариант е използването на добре известни разплащателни услуги, като например PayPal, за
онлайн покупки, при което не се налага да предоставяте номера на кредитната си карта на продавача. И накрая,
помислете за използване на предплатени карти за онлайн покупки.
Добрият дизайн и професионалният изглед не означават, че един онлайн магазин е истински. Ако ви кара да се
чувствате несигурно, не го използвайте. Вместо това отидете на добре познат доверен сайт, или на такъв от който
сте пазарували и преди. Може и да не намерите най-доброто предложение, но ще е много по-вероятно да получите
истински продукт и да избегнете това да станете жертва на измама.
Радослава Несторова (лингвист) и Николай Дачев (технически експерт) са екип, доказал се в областта на техническите
преводи. Повече за нас можете да научите на нашите страници в LinkedIn:

https://www.linkedin.com/pub/radoslava-nestorova/6/6a2/962
https://www.linkedin.com/pub/nikolay-dachev/7b/5bb/96b

Гост-редактор
Лени Зелцер е Директор по Информационна Сигурност в Axonius и старши инструктор и
автор за SANS Institute. Можете да го последвате в Туитър на @lennyzeltser и да четете
неговият блог на zeltser.com.
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Измамни чрез социалните мрежи:		

http://www.sans.org/u/X7p

Да направим паролите лесни:			

http://www.sans.org/u/Xu9
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