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Assegura’t amb 
les compres 
online

Recomanacions  
per a una compra  
fiable en Internet
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Compra 
segur

Acció amb el suport de



Xarxa segura
Utilitzar una xarxa segura. Realitza 

les teues compres des d’una xarxa 

de confiança, com la de la teua 

casa. Mai et connectes des d’una 

xarxa wifi pública, ja que posaries 

en risc les teues dades bancaries i 

personals.

Opinions
Llig les opinions d’uns altres. 

Moltes persones comparteixen 

en la xarxa les seues experiències 

de compra en alguna web. Abans 

de realitzar qualsevol compra per 

Internet investiga les opinions 

d’altres usuaris.

Vigila
Revisa periòdicament les 

transferències de la teua targeta 

bancària. També tens l’opció de 

vincular les teues transferències al 

teu telèfon mòbil, d’aquesta forma 

en cada moviment se t’avisarà 

amb un missatge al telèfon.

Antivirus
És recomanable instal·lar al

dispositiu un antivirus. Aquest et 

protegirà de qualsevol “malware” 

que intente recollir les teues 

dades.

Política de 
privacitat
És aconsellable revisar que 

l’empresa on compres

t’assegure una política de 

privacitat, de les teues dades 

i drets de compra, serveis de 

d’enviament, devolucions o 

garanties.

Pàgines segures
Assegurat de que la pàgina web 

començe per “https”.

Quan introduïsques les dades 

bancàries, així com el número de 

la teua targeta, revisa que l’enllaç 

de la pàgina web comence amb el 

xifrat “https”.

La factura
Guardar la factura de compra 

durant el tràmit de la teua compra 

per si en qualsevol moment tens 

que tramitar una reclamació.

Teclats virtuals
Evitar utilitzar teclats virtuals.

A l’hora d’introduir el número 

bancari intenta posar les dades 

manualment amb el teu teclat, 

ja que potser els teclats online 

estiguen manipulats.
Pagament segur
Utilitza sistemes de pagament 

segurs. Usa serveis de pagament 

que actuen com a mediadors. Si 

no existix aquesta opció, utilitza les 

targetes de pagament virtuals, en 

les quals deposites una quantitat 

exacta de diners.

Contrasenyes 
segures
Usa contrasenyes segures. 

Per a major seguretat utilitza 

contrasenyes que no siguen 

susceptibles de ser descobertes, 

combinant lletres, nombres i 

diferents caràcters.


