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Mikołajki 03.08.2015
Mając na uwadze należytą ochronę środków zgromadzonych na Państwa
rachunkach Bank Spółdzielczy w Mikołajkach prezentuje kilka informacji związanych
z bezpieczeństwem korzystania z systemu bankowości elektronicznej:
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nie należy wchodzić na stronę logowania do systemu korzystając z odnośników
otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących
do Banku;
prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do
e-maili, w których znajduje się prośba o otwarcie załącznika lub skorzystanie
z umieszczonego w nich linku. Ostrzegamy, że zawsze są to fałszywe e-maile,
mające na celu nie tylko wyłudzenie od odbiorcy danych osobowych lub danych
karty, ale także zainstalowanie na jego komputerze lub w telefonie potencjalnie
szkodliwych programów podglądających i śledzących jego działania;
prosimy nie odpowiadać na tego typu e-maile, nie otwierać załączników i nie
udostępniać danych osobowych, loginu i haseł do konta, kodów jednorazowych,
numeru telefonu komórkowego, danych dotyczących karty płatniczej. Te dane
są do wyłącznej wiadomości klientów;
zawsze przed logowaniem należy sprawdzić czy adres strony Banku
rozpoczyna się od https://;
należy zawsze przed logowaniem zweryfikować Certyfikat Bezpieczeństwa
Banku, którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki
w oknie przeglądarki;
przed potwierdzeniem operacji należy uważnie przeczytać SMS z kodem, aby
upewnić się, że dotyczy on właściwego przelewu oraz czy numer rachunku na
który wysyłane są środki jest zgodny ze zleceniem;
należy unikać przeklejania numerów rachunków przy pomocy funkcji
kopiuj/wklej;
nie należy przesyłać mailem żadnych danych osobowych typu hasła, nr kart,
itp.;
nie należy przechowywać nazw użytkowników i haseł w tym samym miejscu
oraz chronić je przed dostępem osób niepowołanych;
należy unikać logowania z komputerów, do których dostęp mają inne osoby
( np. kawiarenki internetowe, znajomi);
należy dbać o aktualność systemu operacyjnego oraz aplikacji;
należy zawsze używać oprogramowania antywirusowego i dbać i jego
aktualizację;
instalując jakiekolwiek oprogramowanie na komputerze należy zachować
szczególną ostrożność, a w szczególności nie należy instalować albo
uruchamiać oprogramowania pochodzącego z niepewnego źródła.
należy zawsze kończyć pracę korzystając z polecenia – WYLOGUJ.
w przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania bankowości
internetowej należy niezwłocznie skontaktować się z Bankiem.
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