ÁLTALÁNOS MŰVELETEK
Végezze el a szoftverfrissítéseket
Az operációs rendszer, a böngésző és az összes többi program
mindig frissített változattal működjön (lehetőség szerint aktiválja az automatikus frissítés funkciót)!
Használjon vírusirtó szoftvert
Munkaállomásán (PC) és telefonján egyaránt használjon vírusirtó szoftvert, és alkalmazza annak automatikus frissítés funkcióját, hogy mindig az aktuális változat álljon rendelkezésre!
Használjon személyes tűzfalat
Használjon személyes tűzfalat, és rendszeresen
ellenőrizze, hogy az aktiválva van-e!
Használjon biztonsági böngésző kiegészítőt
Használjon adathalászat, valamint kártékony honlapokra figyelmeztető böngésző kiegészítőt (Netcraft Toolbar, WOT - Web Of Trust, McAfee
SiteAdvisor)
Tegye biztonságossá hálózatát
Ha routert használ, kapcsolja be annak tűzfal funkcióját, és változtassa meg az alapértelmezett
jelszót! Ha vezeték nélküli hálózatot használ, alkalmazzon WPA2 titkosítást és fix IP címet,
valamint kapcsolja be a MAC cím szűrést.
NYILVÁNOS WI-FI HÁLÓZATON NE E-BANKOLJON!
BEJELENTKEZÉS ELŐTT
Nyissa meg a böngészőt új ablakban
Minden egyes e-bankolási folyamathoz indítsa újra a böngészőt, és
zárjon be minden egyéb alkalmazást!
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Tanúsítvány ellenőrzése
A kiterjesztett hitelesítéssel rendelkező (EV) SSL tanúsítvány garantálja az adott banki szolgáltatás és az ügyfeleink közötti kommunikáció titkosságát, továbbá vizuális megerősítést is nyújt a
látogatóknak.
Ellenőrizze, hogy a NetBANKár illetve NetBANKár Business
oldalakon:
 a böngésző címsora zöld színre vált és
 a címsorban megjelenik a pl.: "MKB Bank Zrt. [HU]"
Manuálisan írja be a címet
Semmi esetre se kövesse az e-mailben, vagy harmadik felek
weboldalain található linkeket az e-bankoló honlaphoz való
csatlakozáshoz!
Minden esetben kézzel, egyedileg írja be a bank címét (URL)!

Tartsa be a jelszavakra vonatkozó szabályokat
Olyan jelszót válasszon, amit nehéz kitalálni, és azt
gyakran módosítsa!
Soha ne árulja el jelszavát senkinek, illetve azt ne
írja le!

AZ E-BANKOLÁSI FOLYAMAT LEZÁRÁSA

Jelentkezzen ki helyesen
Az e-bankolási folyamatot "Kilépés" funkcióval zárja le!

Törölje az ideiglenes internetes fájlokat
Az e-bankolási folyamatot követően törölje a böngésző ideiglenes állományait!
Forrás: https://www.mkb.hu/friss-informaciok/az-onok-biztonsagaert/biztonsagos-ebankolas
Képek: internet

BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
KECSKEMÉT
6000 Kecskemét, Batthyány u. 14., Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.:302 Tel:76/513-300/30-27, BM: 33/30-27, Fax: 76/513-300/30-98 BM 33/30-98, Mobil:: +3620/560-5146
e-mail: elbir@bacs.police.hu web: http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes

