
   

5+1 TANÁCS A BIZTONSÁGOS INTERNETES 
FIZETÉSHEZ

   

Napról napra egyre többen vásárolnak az interneten, a webes tranzakciók száma 
dinamikusan nő. Ám egyre többet hallani az online visszaélésekről, ezek elkerü-
lése érdekében szeretnénk felhívni figyelmét a körültekintő, elővigyázatos fize-
tési eszközhasználatra. Javaslataink betartásával Ön is biztonságban érezheti 
magát az online piactéren:

1    CSAK BIZTONSÁGOS OLDALON VÁSÁROLJON! 

Minden vásárlás előtt szükséges ellenőrizni, hogy a weboldal címe ’htt-
ps://’-el kezdődik-e. Ilyenkor az oldal biztonságos és a böngésző URL-sorá-
nak elején egy zárt lakat található. Ha a kapcsolat nem privát, vagy a program 
nem ajánlja, hogy a weboldalra látogasson, higgyen neki és inkább ne adja 
meg kétes oldalaknak a bankkártya adatait. Ne használja nyilvános gépeken 
a bankkártyáját és soha ne mentse el a kártyaadatokat! Fizetéskor kerülje az 
ingyenes vagy nyilvános wi-fi használatát!

2    FIZESSEN A BANKI FELÜLETEN! 

Magyarországon a legtöbb webes kereskedő banki szolgáltatóval szerződött, 
így ezek a fizetőhelyek valóban biztonságosnak tekinthetők, mivel ilyenkor 
a kártyabirtokos adatai nem kerülnek az eladóhoz, a fizetés közvetlenül a 
Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és bizton-
sági előírásai szerint működő oldalon történik, azokat a banki rendszer azo-
nosítja és hagyja jóvá a vásárláskor.

3    SOHA NE ADJA MEG A KÁRTYA SZÁMÁT, LEJÁRATI DÁTUMÁT, 
ÉS A 3 JEGYŰ BIZTONSÁGI KÓDOT E-MAILBEN!

A kártyaszámot, lejárati dátumot és a bankkártyán található 3 jegyű bizton-
sági kódot soha ne adja meg e-mailben vagy faxon. Soha ne hagyja őrizet-
lenül nyilvános helyen bankkártyáját, kezelje úgy, mint ahogy a készpénzét 
kezelné.

 

4    AZ INTERNETES VÁSÁRLÁSNÁL SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NE 
ADJA MEG PIN KÓDJÁT!

A bankkártyánkhoz tartozó PIN kódot internetes vásárlás során soha sem 
kérik, ezért semmilyen körülmények között ne adja meg!

5    TARTSA KONTROLL ALATT A BANKSZÁMLÁJÁT ÉS BANKKÁRTYÁJÁTA 
GRÁNIT LOCK ÉS A LIMITÁLLÍTÁSI FUNKCIÓKKAL!

Minden esetben figyelmesen ellenőrizze havi bankszámlakivonatán és net-
banki felületén a bankkártyához tartozó bankszámlát, hogy nincsenek rajra 
gyanús/ismeretlen vásárlások. Használja Bankunk SMS szolgáltatását is, 
így a tranzakciókról mindig kap SMS üzenetet.

+1!   ÁLLÍTSA BE AZ ONLINE VÁSÁRLÁSOKHOZ SZÜKSÉGES JELSZAVÁT

A 2021-től bevezetett erős ügyfél-hitelesítéssel (a fizetések kártyabirtokos 
általi megerősítésével) még biztonságosabban vásárolhat Európai Uniós in-
ternetes kereskedőtől. Ehhez a következők szükségesek:

   Bizonyosodjon meg róla, hogy telefonszáma helyesen van rögzítve a GRÁ-
NIT Banknál!

   Ha még nem tette, igényeljen GRÁNIT NetBank szolgáltatást!

   Ha még nem tette, igényelje a GRÁNIT eBank szolgáltatást a további biz-
tonsági funkciók használatához! Az alkalmazás letölthető a Google Play 
és az App Store áruházakból.

   Állítson be online vásárláshoz szükséges jelszót NetBankon keresztül 
vagy az eBank applikációban!

   Erősítse meg fizetéseit az eBank applikációból küldött felugró értesítés-
sel, vagy SMS-ben küldött egyszer használatos kód és online vásárláshoz 
szükséges jelszava megadásával!

További információ: https://granitbank.hu/psd2

https://granitbank.hu/psd2

