– Benga’s tekniska hörna
Skydda datorn
Använd ett uppdaterat virusskydd, antispionprogram och
brandvägg.
Uppdatera regelbundet datorns operativsystem och webbläsare.
Undvik att ladda ner bilder, filmer, spel, program etc från
okända webbplatser eftersom det ökar risken för angrepp.
Låt dig inte luras
Tänk på att din bank aldrig uppmanar dig att via e-post
eller telefon lämna ut uppgifter, som till exempel
kortnummer eller koder.
Förhåll dig kritisk till all oväntad e-post och var försiktig
med att öppna bifogade filer. Släng misstänkt e-post
direkt.
Svara inte på e-postmeddelande där du uppmanas att
lämna ut personliga och hemliga uppgifter. Klicka inte på
länkar i sådana meddelanden.
Om du råkar klicka på en länk i ett sådant meddelande
använd aldrig en webbplats som öppnas via länken, inte
ens om den liknar en ”riktig” webbplats.
Upplåt aldrig ditt bankkonto för transaktioner från en
okänd avsändare.
Kontrollera hemsidan
Kontrollera att det är din banks webbadress som anges i
webbläsarens adressfönster innan du loggar in till din
Internetbank.
Webbadressen på inloggningssidan till din Internetbank
ska börja med https:// och en symbol med ett litet
hänglås ska vara synlig i webbläsaren.
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Följ din banks instruktioner och råd för Internetbanktjänster, bland annat om hur du kan kontrollera
bankens säkerhetscertifikat.
Skydda dina personliga uppgifter
Var uppmärksam på hur du hanterar dina handlingar och
uppgifter om du utför bankärenden från en dator i en
publik miljö, som till exempel ett Internetcafé. Var noga
med att logga ut när du är klar med dina bankärenden.
Låna aldrig ut dina kort, lösenord eller andra värdehandlingar till någon annan.
Förvara aldrig ditt lösenord så att det kan kopplas till ett
kort, koddosa eller certifikat. Var försiktig med i vilka
miljöer du använder ditt kort -om uppgifterna på kortet
kommer i orätta händer kan det leda till att obehöriga gör
uttag eller transaktioner på ditt konto.

Testa din dators säkerhet

https://www.testadatorn.se/
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