
ABC BEZPIECZNEJ 
BANKOWOŚCI 

INTERNETOWEJ SENIORA



• jest to jedna z form całodobowej działalności 
bankowej, polegającej na umożliwieniu przez 
bank swoim klientom przeprowadzania 
określonych operacji na ich rachunkach 
bankowych przez Internet,

• najczęściej klient może sprawdzać stan lokat i 
rachunków rozliczeniowych, dokonywać 
przelewów i wnioskować np. o lokatę czy 
kredyt, a także spłacać zadłużenie karty 
kredytowej.

 

Co to jest bankowość 
internetowa?

(inaczej: bankowość elektroniczna, homebanking, e-
banking)



• starannie przechowujmy login i hasło 
do konta

• nie udostępniajmy nikomu loginu i 
hasła do konta,

• nie korzystajmy z przypadkowych 
komputerów (np. w kawiarenkach 
internetowych),

 

BEZPIECZEŃSTWO



• ostrożnie podchodźmy do korespondencji 
mailowej – szczególnie tej, w której bank zaleca 
nam szybkie zalogowanie się do konta np. w celu 
sprawdzenia nowych usług itp.; (PAMIĘTAJMY: 
banki w korespondencji e-mail nigdy nie proszą o 
podanie naszego loginu i hasła - takie wiadomości 
są podejrzane),

• nie wchodźmy na stronę logowania do systemu 
bankowości internetowej korzystając z odnośników 
otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na 
stronach nie należących do banku,

 

BEZPIECZEŃSTWO



• nie otwierajmy linków oraz załączników, 
które otrzymaliśmy z nieznanego źródła,

• pamiętajmy, że pracownik banku nigdy nie 
zapyta nas o login i hasło do konta 
(pracownik banku może zapytać o hasło 
ustalone do kontaktów telefonicznych),

• zainstalujmy na komputerze legalne 
oprogramowanie antywirusowe (antywirus, 
firewall) i systematycznie je aktualizujmy,

 

BEZPIECZEŃSTWO



• jeżeli zauważymy coś podejrzanego 
podczas logowania się do konta - nie 
logujmy się,

• nie zapamiętujmy w przeglądarce loginów i 
haseł,

• upewnijmy się, że połączenie z bankiem 
jest szyfrowane (w pasku dialogowym 
adres strony powinien zawierać protokół 
„https” i ikonkę kłódki), 

BEZPIECZEŃSTWO



• zawsze przed zalogowaniem się do konta 
zweryfikujmy certyfikat bezpieczeństwa 
banku, którego szczegóły są dostępne w oknie 
przeglądarki - certyfikat powinien być 
wystawiony dla naszego banku,

• dbajmy o to, aby przeglądarka internetowa, z 
której korzystamy, była zawsze aktualna,

• kończąc pracę z kontem internetowym 
korzystajmy z polecenia - WYLOGUJ. 

 

BEZPIECZEŃSTWO



BEZPIECZNE HASŁO:
• składa się z co najmniej 8 znaków,
• zawiera kombinację wielkich i małych liter, 

cyfr oraz symboli,
• jest łatwe do zapamiętania przez użytkownika, 

a trudne do odgadnięcia przez inne osoby,
• nie zawiera całego wyrazu słownikowego,
• różni się znacznie od poprzednio używanych 

haseł,
• nie zawiera powtórzeń znaków (np. 

1111111) lub ich sekwencji (np. 1234567).

 

CECHY BEZPIECZNEGO HASŁA 
DO KONTA INTERNETOWEGO



Dziękuję za uwagę!
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