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ŠAJĀ NUMMURĀ …
• Viltoti tiešsaistes veikali
• Jūsu dators/mobilā iekārta
• Jūsu kredītkarte

Droša iepirkšanās tiešsaistē
Īstais laiks būt piesardzīgiem
Tuvojas brīvdienu sezona un drīz vien miljoni cilvēku
visā pasaulē meklēs ideālās dāvanas. Daudzi no mums,
lai izvairītos no garām rindām un nepacietīga pūļa, kā arī
lai atrastu izdevīgāko piedāvājumu, izvēlas tiešsaistes
iepirkšanos. Diemžēl šis ir arī noziedznieku iecienīts laiks,
tiešsaistes vai finanšu krāpniecības veikšanai. Šomēnes
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izskaidrojam tiešsaistes iepirkšanās riskus un to, kā Jūs
varat sevi aizsargāt.

Viltoti tiešsaistes veikali
Lai arī vairums Internet veikalu ir likumīgi, daži turpretim ir viltotas vietnes, ko uztur noziedznieki. Tie izveido viltotas tīmekļa
vietnes, kopējot labi zināmu veikalu izskatu vai nosaukumu. Tad šīs vietnes tiek izmantotas, lai pievilinātu cilvēkus, kas
meklē izdevīgāko piedāvājumu. Meklējot internetā zemāko iespējamo cenu, Jūs var pāradresēt uz vienu no šīm viltus
tīmekļa vietnēm.
Izvēloties tīmekļa vietni preces iegādei uzmanieties, ja preces cena iz ievērojami zemāka kā citur vai ja tīmekļa vietne
piedāvā iegādāties preces, kas citur ir izpārdotas. Iemesli preces lētumam vai pieejamībai var būt dažādi - nopirktā prece
izrādās viltojums, tā var būt zagta vai var būt gadījumi, kad Jūs nesaņemat pilnīgi neko. Rīkojaties šādi, lai aizsargātu sevi:

•

Pārbaudiet, vai tīmekļa vietnē minēta reāla pasta adrese un telefona numurs pārdošanas vai atbalsta jautājumiem.
Ja vietne izskatās aizdomīga, pazvaniet un aprunājaties ar kontaktpersonu.

•
•

Acīmredzamas lietas, piemēram, gramatiskas kļūdas, var norādīt uz šaubīgu vietni.
Esiet piesardzīgs, ja tīmekļa vietne ir tieša citas labi zināmas vietnes kopija, ko esat izmantojis iepriekš, taču tīmekļa
vietnes adrese vai veikala nosaukums ir mazliet atšķirīgs. Piemēram, Jūs parasti apmeklējat vietni https://amazon.
com, lai iepirktos interneta veikalā Amazon. Tomēr Jums vajadzētu uzmanīties, ja pēkšņi Jūs nokļūstat tīmekļa
vietnē, kas izliekas par Amazon veikalu ar saiti, piemēram, http://store-amazon.com.
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•

Ievadiet veikala nosaukumu vai saiti meklētājā, lai
redzētu, ko citi cilvēki par šo tīmekļa vietni ir teikuši
iepriekš. Meklējiet vārdus “scam” (krāpniecība),
“never again” (nekad vairs) vai “fake” (viltojums).
Arī atsauksmju trūkums parasti nav laba zīme, jo
tas nozīmē, ka tīmekļa vietne ir izveidota nesen.

Atceraties - tas ka tīmekļa vietne izskatās profesionāla
nenozīmē, ka tā nav viltota. Ja kaut kas tīmekļa vietnē
Jums šķiet aizdomīgs, veltiet laiku izpētei. Ja nejūtaties
komfortabli attiecīgajā vietnē, neizmantojiet to. Tā vietā
atrodiet labi zināmu tīmekļa vietni, kam Jūs varat uzticēties,
vai ko esat iepriekš sekmīgi un droši izmantojis. Cena var
nebūt tik vilinoša, vai attiecīgais produkts var būt izpārdots,
taču Jums ir daudz lielāka iespēja iegūt īstu preci un

Aizsargājiet sevi tiešsaistē iepērkoties
tikai uzticamās vietnēs ar stabilu
reputāciju.

izvairīties no krāpniecības.

Jūsu dators/ Mobilā iekārta
Nepietiek tikai ar iepirkšanos īstās tīmekļa vietnēs. Jums jāpārliecinās, ka Jūsu dators vai mobilā ierīce ir droša.
Kibernoziedznieki mēģinās inficēt Jūsu iekārtas, lai iegūtu Jūsu bankas konta un kredītkartes informāciju un paroles. Lai
aizsargātu savas ierīces, veiciet sekojošos pasākumus:

•

Ja Jūsu mājās ir bērni, apsveriet divu iekārtu lietošanu - vienu bērniem, vienu pieaugušajiem. Bērni ir ziņkārīgi un
grib izmēģināt visas tehnoloģiju iespējas, diemžēl tā rezultātā ir lielāka iespēja inficēt iekārtu. Izmantojot atsevišķu
datoru vai planšetdatoru tikai tiešsaistes darījumiem, kā internetbankas vai tiešsaistes iepirkšanās, Jūs samazināt
infekcijas iespēju. Ja nav iespējams izmantot dažādas iekārtas, izveidojat atsevišķus lietotājus un nodrošiniet, ka
bērniem netiek piešķirtas administratora tiesības.

•

Pievienojat ierīces tikai bezvadu tīkliem ko Jūs pārvaldiet, piemēram, mājas tīklam, vai tīkliem, kam Jūs varat
uzticēties, veicot tiešsaistes darījumus. Izmantot publiskos Wi-Fi tīklus, piemēram, vietējā kafejnīcā, ziņu lasīšanai
ir pieļaujams, taču nevajadzētu tos izmantot, lai piekļūtu Jūsu bankas kontam.

•

Vienmēr uzstādiet jaunākos atjauninājumus un izmantojat aktuālu antivīrusu programmatūru. Tādā veidā
kibernoziedzniekiem ir daudz grūtāk inficēt Jūsu iekārtu.

Jūsu kredītkarte
Sekojiet līdzi jūsu maksājumu kartes pārskatiem, lai identificētu aizdomīgus maksājumus. Jums vajadzētu pārskatīt savu
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maksājumu kartes konta stāvokli regulāri, vismaz reizi mēnesī. Maksājumu karšu pakalpojumu sniedzēji var piedāvāt
pakalpojumu paziņot ar īsziņu vai e-pastu par katru veikto maksājumu, vai arī par maksājumiem, kas pārsniedz noteiktu
summu. Cita iespēja ir izmantot tiešsaistes pirkumiem atsevišķu maksājumu karti, tādā veidā ja šī karte tiek kompromitēta,
to var nomainīt neatstājot iespaidu uz citām maksājumu aktivitātēm. Ja uzskatiet, ka ir notikusi krāpniecība, zvaniet savam
maksājumu karšu pakalpojumu sniedzējam nekavējoties un izskaidrojat situāciju. Kredītkartes tiešsaistes iepirkumiem
ir labākas nekā debetkartes. Debetkartes noņem naudu tieši no Jūsu bankas konta un ja notikusi krāpniecība ir daudz
sarežģītāk atgūt naudu.
Visbeidzot tehnoloģija var palīdzēt Jums veikt maksājumu, nenorādot maksājumu kartes numuru. Izvērtējat iespēju izmantot
karti, kas katram tiešsaistes maksājumam ģenerē unikālu numuru, vai izmantojat plaši pazīstamus maksājumu pakalpojumu
sniedzējus, kā, piemēram PayPal, kas neatklāj Jūsu kartes numuru tirgotājam.

UZZINIET VAIRĀK
Parakstieties uz OUCH! - ikmēneša biļetenu par informācijas tehnoloģiju drošību datoru lietotājiem, apmeklējiet OUCH!
arhīvu, uzziniet vairāk par SANS informācijas tehnoloģiju drošības risinājumiem, apmeklējot tīmekļa vietni

http://www.securingthehuman.org.
CERT.LV ir Latvijas Republikas Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija. CERT.LV misija ir
veicināt informācijas tehnoloģiju drošību Latvijā. Uzziniet vairāk https://www.cert.lv vai sekojiet mums Twiterī @certlv.
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