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ROBIĄC ZAKUPY W SIECI... UWAŻAJ NA
INTERNETOWYCH OSZUSTÓW!
Internet jest dziś obecny niemal wszędzie. Czasem jednak zapominamy o tym, że z
sieci korzystają także oszuści, którzy bez skrupułów wykorzystają nasz brak
ostrożności, niewiedzę czy też naiwność tylko po to, żeby nas okraść. Policjanci
apelują o czujność i rozsądek podczas zakupów w sieci.
Internet to narzędzie wykorzystywane przez wszystkich. Połączeni ze światem wirtualnym, niemal z
każdego zakątka świata jesteśmy w stanie załatwić sprawę w urzędzie, zapłacić rachunki czy też zrobić
zakupy. To popularne narzędzie, tak chętnie wykorzystywane przez wszystkich, jest także miejscem, z
którego korzystają przestępcy. Wykorzystując naszą niewiedzę, brak ostrożności, a czasami naiwność
okradają nas. Schemat działania oszustów jest często taki sam. Niczego nieświadome osoby dokonują
zakupu towaru przez internet, a następnie pomimo uiszczenia opłaty nie otrzymują go.
Mając na względzie okres wakacyjny, w którym czasami na ostatnią chwilę szukamy atrakcyjnych
noclegów i kwater przypominamy o kilku zasadach, które z pewnością pomogą uniknąć nieprzyjemnych
sytuacji:
zawsze korzystaj ze sprawdzonych sklepów i portali internetowych,
logując się na konto sklepu internetowego, unikaj ogólnodostępnych punktów do internetu,
sprawdź jakie formy zapłaty umożliwia sprzedawca oraz czy jest wskazany adres i numer telefonu,
pod który w razie wątpliwości możesz zadzwonić, wybieraj opcję płatności przy odbiorze,
sprawdzaj opinie o sprzedawcy i sklepie, w którym masz zamiar kupować,
otrzymując ofertę e-mailem, nie korzystaj z załączonych linków, wejdź na stronę sklepu, wpisując
adres w oknie przeglądarki, unikniesz w ten sposób stron podszywających się pod legalnie
działające sklepy,
zamawiając sprzęt, zapytaj czy sprzedawca dołącza oryginalne oprogramowanie na płytach i
instrukcję obsługi,
staraj się unikać zakupów oraz sprzedaży przedmiotów poza aukcją, wówczas dochodzenie swoich
praw jest utrudnione,
zawsze unikaj zakupów przedmiotów o rażąco zaniżanej cenie, gdyż mogą one pochodzić z
przestępstwa,
zachowaj korespondencję ze sprzedawcą, gdyż będzie ona stanowić dowód w sprawie,
płacąc kartą kredytową, upewnij się, że połączenie jest bezpieczne (na dole strony internetowej
powinien pojawić się symbol zamkniętej kłódki),
rezerwując wakacyjny wypoczynek, zawsze upewnij się czy wybrany hotel lub pensjonat istnieje i
jaką cieszy się opinią.

Jeśli mimo dochowania ostrożności zostaniesz oszukany, zgłoś ten fakt na Policję. Nie zapomnij wtedy
zabrać dokumentacji związanej z transakcją tj.:
datę i numer aukcji, jej przedmiot oraz wylicytowaną cenę,
nazwę konta (nick) sprawcy oszustwa oraz jego adres e-mailowy,
sposób kontaktu ze sprzedającym: jego e-mail, nr telefonu, adres,
posób dokonania zapłaty: przelew na konto bankowe, płatność za pobraniem.
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