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Приложение „Как да се предпазя от възможни капани?" 

 

Зловреден софтуер  
 

Не кликвайте върху връзки или 
банери, които обещават страхотни 

неща. 
 

Отваряйте клиентски акаунти само 
директно в браузъра. Не влизайте чрез 

връзка/линк. 
 

Редовно актуализирайте 
операционната система и програмите. 

 
Не отваряйте файлове на непознати 

хора в имейли и чат съобщения 
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Scamming /измама 
 

Не плащайте пари на непознат, за 
да получите пари. 

 

Наистина ли смятате, че има 
основателна причина, поради която 

внезапно валят пари от небето. 
 

Просто изтрийте имейли с фалшиви 
обещания за награди или 

наследство и не реагирайте на тях. 

 
Масов имейл с лично обръщение 

(Touch) не е надежден 
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Phishing/Фишинг 
 

Не отваряйте неизвестни 
прикачени файлове. 

 

Не предоставяйте поверителни 
данни (пароли, номер на акаунт, ...) 

по телефон или имейл.  
 

Не кликвайте върху никакви 
подозрителни имейли, изтрийте ги 

незабавно или ги преместете в 
папката СПАМ. 

 
Жертвите на фишинг понякога са 

изправени пред големи финансови 
загуби. 
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Малки обяви 
Измама 

 
Ако е възможно, приемете и 
платете за артикула лично. 

 
Въздържайте се от прехвърляне на 

пари в чужбина. 

 
Не плащайте с банкова карта или 

услуга за превод в брой. 

 

Пишете си с продавача/купувача 
само чрез платформата за малки 

обяви. 
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Кражба на мобилен 
телефон 

 

Не кликвайте върху банери в 
приложения или уебсайтове, които 

обещават тестове или награди. 
 

Редовно проверявайте сметката за 
мобилен телефон за необичайни 

суми. 
 

Не отговаряйте на искания от 
непознати (напр. отговорете на SMS 
с да, изпратете данни от кредитна 

карта, ...) 
 

Не давайте просто така телефонния 
си номер в интернет. 
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фалшиви магазини 
 

Преди да купите, информирайте се 
за доставчика (например общи 

условия, търсачка, ...) 
 

Ако на уебсайта не можете да 
намерите информация за продавача 

или има грешна информация, не 
купувайте. 

 

Ако цените са много ниски, бъдете 
скептични и сравнете цената с 

други сайтове. 
 

Не превеждайте предварително 
или превеждайте с услуга за 
паричен превод. Парите ще 

изчезнат в случай на измама. 
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Абонаментни 
капани 

 

Ако не сте сигурни, потърсете 
помощ (омбудсман, КЗП) 

 

Ако се изисква лична информация, 
потърсете справка за разходите в 

дребния шрифт. 
 

Преди да се регистрирате, съберете 
информация за компанията. 

 

Не се плашете от неоправдани 
сметки. 

 
 


