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WSTĘP 
Seniorzy w Polsce w najbliższych latach będą 
stanowić coraz liczniejszą grupę społeczną
i do tego z dużym potencjałem na aktywność
w wielu obszarach – już dziś, w przypadku 
naszego kraju mówimy o grupie ponad 9 mln 
osób.

Wraz z rosnącą średnią długością życia będzie 
wydłużał się okres, w którym polscy seniorzy 
będą angażować się społecznie, korzystać
z nowoczesnych rozwiązań tzw. cyfrowego 
państwa i aktywnie zarządzać swoimi finan-
sami. 

Dlatego też, oddajemy w Państwa ręce kolejny 
numer biuletynu „Aktywny Senior”, z przy-
datnymi informacjami na temat m.in. bezpie-
cznego korzystania z internetu, podstawowego 
rachunku płatniczego, a także materiały 
edukacyjne kampanii „Seniorze nie daj się”, 
przeciwdziałającej wyłudzeniom wśród osób 
starszych.

Życzymy Państwu ciekawej lektury i do zoba-
czenia podczas spotkań  realizowanych
w ramach Programu „Bankowcy dla Edukacji”!

A K T Y W N Y
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nowe technologie a seniorzy 
kto przegrywa w wyścigu z nowymi technologiami 

Kiedy przybywa nam lat, najważniejsze jest, aby jak najdłużej zachować najwyższą 
jakość życia. Oczywiste jest, że obecność bliskich, przedłużenie aktywności 
zawodowej oraz dbałość o zdrowie i kondycję fizyczną to prosta i dobra recepta na 
szczęście w każdym wieku. Jednak wiele osób starszych czuje, że „nowoczesność” 
tak się rozpędziła, że zostali w tyle. Boją się kart płatniczych, smartfonów,
a dodatkowo w wirtualnym świecie czasem walczą z realnymi cyberprzes-
tępcami. Jeśli ktoś nie zna technologii komputerowej, nie korzysta także

z internetu, nie ma dostępu do wiedzy i do wielu elementów obsługi klienta. Zatem jeśli pani na infolinii 
mówi, aby sprawdzić coś na stronie internetowej, to jak bez pomocy wnuczka sobie poradzić?

Świat powinniśmy dopasowywać do nas. Powinien pasować do wieku, bo wieku do świata, póki
co dopasować się nie da. Jak projektować usługi i jak się komunikować, aby nowe technologie nie 
wykluczały tylu milionów starszych osób? A może po prostu należy włączać starsze pokolenie
do projektowania nowych pomysłów, albo chociaż do ustalania jak o tych nowościach komunikować? 
Dialog, rozmowa, kursy i szkolenia potrzebne są wszystkim, ale w szczególności tym, którzy czują,
że przegrywają technologiczny wyścig z uwagi na wiek.
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Jak radzicie sobie z korzystaniem z internetu, 
maila, komórki, internetowego konta banko-
wego. Na ile to kłopot, a na ile ułatwienie?

Jesteśmy bardzo „internetowi”. Ale każde z nas 
trochę w innym aspekcie. Oprócz standardowych 
działań, jak przelewy bankowe, kupowanie 
biletów online, korzystanie z poczty mailowej, 
korzystanie z aplikacji i temu podobne. Ja - 
Cezary - traktuję w swojej pracy internet jako 
olbrzymią, nieodzowną bibliotekę. Grażyna, 
oprócz tego, że jest uzależniona od swojego 
smartfona i Instagramu, traktuje sieć jako 
niezbędną platformę w dziedzinie PR w swojej 
działalności produkcyjnej, bo jest producentem 
teatralnym. Nie mamy specjalnych problemów  
w poruszaniu się po wirtualnym świecie. 

C z y  m a c i e  o b aw y  o  b e z p i e c z eńs t wo 
w cyfrowym świecie? Macie jakieś swoje 
sposoby na jego zwiększenie czyli zmniejsze-
nie ryzyka, na przykład kradzieży danych, 
podszycia się pod wasze internetowe tożsa-
mości?

Stosujemy blokady, programy zabezpieczeń, 
używamy mocnych haseł przy logowaniu się. 
Jeszcze - odpukać - nic złego nas nie spotkało. 
Aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że fora 
społecznościowe i platformy internetowe są 
okiem Wielkiego Brata.

Czy macie bliskich, starszych od was, którzy 
mają kłopoty z cyfrowym światem, a jeśli tak, 
czy uważacie, że można im jakiś sposób w tym 
pomagać? Czy macie takie doświadczenia, 
albo czy potrafilibyście cokolwiek doradzić 
osobom starszym?

Znamy starszych ludzi, którzy świetnie sobie 
radzą z wirtualnym światem, ale mamy także
w swoim kręgu bliskich, którzy nie potrafią 
prawidłowo używać komórki i brakuje im pod-
stawowych umiejętności nawet w wysyłaniu 
SMS-ów. I na to się już nic nie poradzi mimo 
wysiłków i chyba nie ma sensu kogoś do tego 
zmuszać. „Chcę umrzeć analogowo” - powiedział 
jeden z naszych znajomych.

Świat cyfrowy?
tak, ale ostrożnie
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Wyłudzanie pieniędzy od osób starszych poprzez zastraszanie, udawanie policjanta, urzędnika 
czy członka rodziny niestety wciąż zbiera żniwa. Policjanci, strażnicy miejscy oraz bankowcy 
łączą siływ nowej kampanię społecznej, która obejmuje zarówno działania informacyjne, jak
i operacyjne.

Metody naciągania osób starszych bazują najczęściej na zaufaniu. Oszuści, podając się za  policję, 
rodzinę, pracowników ZUS-u, opieki społecznej czy fundacji, bez problemu wchodzą do domu, swoją 
wizytę tłumacząc na przykład koniecznością pobrania zaległej opłaty, albo przeciwnie – przekazania 
jakichś pieniędzy, bądź zachęcają do wsparcia zbiórki na szczytny cel. Ofiara nieświadomie wskazuje 
miejsce przechowywania gotówki, a sprawca, korzystając z chwili jego nieuwagi, kradnie oszczędności 
i inne cenne przedmioty, znajdujące się w mieszkaniu. Podczas rozmowy telefonicznej seniorzy 
namawiani są na przekazanie komuś albo pozostawienie w jakimś miejscu gotówki lub kosztowności. 
Często skłania się ich do wypłat oszczędności z banku, a nawet do zaciągania kredytów.

Na wnuczka: dzwoni ktoś podający się za 
rodzinę lub przyjaciela rodziny i prosi
o pomoc finansową w związku z wypadkiem, 
chorobą albo wyjątkową okazją do zarobienia 
pieniędzy. Sytuacja według dzwoniącego jest 
nagła i wymaga natychmiastowej reakcji
ze strony seniora. Dodatkowo dzwoniący 
twierdzi, że cała sprawa musi pozostać 
tajemnicą i nie wolno nikomu o niej mówić 
przed przekazaniem pieniędzy.

Na policjanta: dzwoni policjant i informuje, 
że grupa przestępcza chce ofiarę okraść np.
ze środków finansowych lub lokat w banku
i prosi o współpracę.

Na zaliczkę, przedpłatę czy nadpłatę: 
nakłanianie do przesłania pieniędzy z góry
za jakiś produkt lub usługę albo przekazanie 
czeku na kwotę wyższą niż ustalona cena,
z prośbą o odesłanie nadwyżki środków za 
pośrednictwem przekazu pieniężnego - potem 
czek okazuje się być fałszywy.

Na loterię, nagrodę: zawiadomienie o wyg-
ranej na loterii i prośba o wysłanie pieniędzy, 
aby móc odebrać nagrodę.

Na zakupy przez internet: prośba o przes-
łanie pieniędzy w celu zapłaty za produkt, 
przedmiot aukcji lub usługę reklamowaną
w internecie.

Na znajomości: ofiara poznaje kogoś przez 
internet, nabiera zaufania do tej osoby, a nas-
tępnie jest proszona o przysłanie  pieniędzy.

Na chwilówkę: propozycja unikalnej pro-
mocji uzyskania pożyczki, potem okazuje się, 
że faktyczne oprocentowanie jest bardzo 
wysokie.

Na pracownika administracji, hydraulika, 
pracownika socjalnego: pod pretekstem 
wywiadu środowiskowego, sprawdzenia 
stanu technicznego instalacji w mieszkaniu, 
wykorzystując chwile nieuwagi, dokonywane 
są kradzieże pieniędzy lub kluczy do miesz-
kania.

Na dostawcę prądu / usług telekomuni-
kacyjnych: w ramach fałszywej promocji 
podkładane są umowy z zawyżonymi staw-
kami z inną firmą.

RAT ZS JSKEI AM

W AA WR ASZ

METODY OSZUSTW

SENIORZE
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Jak odróżnić piramidę finansową 
od dobrej okazji inwestycyjnej?

„Chciwość jest dobra” mawiał Gordon Gekko, główny bohater słynnego amerykańskiego filmu 
„Wilk z Wall Street”. To, co dla jednych jest dobre, dla innych może być nieszczęściem. 
Przekonali się o tym uczestnicy największej w historii piramidy finansowej, którą zorganizował 
amerykański finansista Bernard Madoff. Ponad 5 tysięcy bogatych inwestorów powierzyło 
Madoffowi ok. 65 miliardów dolarów. W 2008 roku przekonali się, że ich inwestycje są nic nie 
warte. Była to największa w historii piramida finansowa. Jej twórca został skazany na 150 lat 
więzienia.

W Polsce też mieliśmy do czynienia z mniejszymi lub większymi piramidami. Jedną z nich była 
powstała w 1989 roku Bezpieczna Kasa Oszczędności Lecha Grobelnego. Oferowała oprocentowanie 
na poziomie 300 procent rocznie. Oczywiście większość uczestników BKO już nigdy nie zobaczyła 
swoich pieniędzy. 20 lat później pojawiło się Amber Gold. Tu proponowano opro-centowanie co 
prawda tylko w wysokości 15 procent w skali roku, ale rzecz w tym, że było ono dwa razy wyższe od 
najlepszych ofert oprocentowania lokat, jakie w tym czasie proponowały banki. Klienci Amber Gold 
mogą teraz liczyć na zwrot tylko minimalnej części pieniędzy, które powierzyli firmie.

Piramida finansowa dla naiwnych

Co łączy wszystkie tego typu oszustwa? 
Chciwość ich twórców i przede wszystkim 
chciwość inwestorów, którzy nierozważnie 
powierzają swoje pieniądze hochsztaplerom. 

Czym jest piramida finansowa? To struktura 
finansowa, w której zysk konkretnego uczest-
nika jest uzależniony w zasadzie wyłącznie od 
wpłat kolejnych osób. Dlatego na początku 
istnienia piramidy finansowej nie ma pro-
blemów z wycofywaniem pieniędzy wraz
z wysokim zyskiem. Ale w momencie, w którym 
więcej uczestników decyduje się na wypłacenie 
swoich pieniędzy, piramida upada. 

Aferzyści, którzy wabią klientów zwykle 
twierdzą, że inwestują w złoto, waluty, albo
w surowce. W rzeczywistości na ogół poza zbie-
raniem pieniędzy nie robią  nic,  z góry 
wiedząc,że z wyjątkiem pierwszych przy-
ciągniętych do piramidy osób, wszystkim 
pozostałym zwyczajnie ich pieniądze ukradną. 
Zresztą tym pierwszym zapłacą nie z dobrego 
serca, ale tylko po to, by ci naiwnie powtarzali 
innym,że te obiecywane wielkie zyski są 
faktycznie możliwe.

Kto ma prawo zarządzać naszymi 
pieniędzmi

Jak się ustrzec piramidy finansowej, albo po 
prostu nieuczciwej firmy, która usiłuje skłonić 
nas do powierzenia jej naszych pieniędzy?
To dość proste, choć okazuje się, że wiele osób
o tym nie pamięta.

Przede wszystkim musimy pamiętać ,  że
w Polsce nasze środki finansowe możemy loko-
wać lub dawać w zarządzanie tylko bankom, 
Spółdzielczym Kasom Oszczędnościowo -
Kredytowym, firmom ubezpieczeniowym, 
funduszom emerytalnym, inwestycyjnym, 
domom maklerskim. Są to instytucje finan-
sowe, które nadzoruje Komisja Nadzoru Finan-
sowego, w skrócie - KNF.

Nie jest jednak tak, że każda z wymienionych 
może sobie robić, co zechce. Na przykład 
udzielanie kredytów czy przyjmowanie wkła-
dów pieniężnych płatnych na żądanie jest 
czynnością zastrzeżoną wyłącznie dla banków
i SKOK-ów. To znaczy, że żaden inny podmiot 
bez uzyskania zezwolenia nie ma prawa udzie-
lać kredytów czy gromadzić depozytów w celu 
otwierania lokat. Mówi o tym ustawa – prawo 
bankowe.
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Sam możesz sprawdzić, komu można 
zaufać!

KNF zamieszcza na swojej stronie internetowej 
ostrzeżenia publiczne. Trafiają tam firmy, które 
przyjmując od konsumentów środki finansowe, 
zdaniem Komisji swoją działalnością naruszają 
prawo. Jeśli mamy wątpliwości, czy firma, która 
namawia nas do jakiejś formy inwestycji, nie 
jest uznawana za podejrzaną, to powinniśmy 
koniecznie to sprawdzić na stronie KNF: 

https://knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia
_publiczne

Może się zdarzyć, że pozornie profesjonalna 
firma jeszcze nie zwróciła na siebie uwagi 
Komisji Nadzoru Finansowego i nie trafiła na 
wspomnianą listę firm podejrzanych. Jak 
ustrzec się niebezpieczeństwa w tej sytuacji? 
Jeśli chcemy powierzyć jakiejś firmie nasze 
pieniądze, najpierw należy sprawdzić czy
tę firmę nadzoruje KNF. Jeśli Komisja jej nie 
nadzoruje, to należy kategorycznie uznać, że 
powierzanie jej swoich pieniędzy jest wysoce 
ryzykowne. Listę podmiotów nadzorowanych 
przez KNF można znaleźć pod adresem:

https://knf.gov.pl/podmioty/wyszukiwarka_po
dmiotow

Dlaczego warto sprawdzać czy dana firma 
jest nadzorowana przez KNF?

Ponieważ Komisja Nadzoru Finansowego 
bardzo dokładnie bada każdą firmę zanim poz-

woli jej działać na rynku finansowym. KNF 
między innymi kontroluje pochodzenie 
kapitału, kwalifikacje osób, które będą nią 
zarządzać, ustala podstawowe standardy 
bezpieczeństwa, które muszą spełniać firmy 
działające na rynku, a także stale analizuje 
sytuację finansową nadzorowanych firm.
W razie konieczności podejmuje działania 
naprawcze w poszczególnych instytucjach 
finansowych.

Zanim skuszeni atrakcyjną ofertą finansową 
powierzymy komuś swoje pienią-dze, zawsze 
zastanówmy się spokojnie, czy lepiej być 
klientem firmy, którą stale kontroluje wyspecja-
lizowany organ państwowego nadzoru, czy też 
ulec namowom i oddać swoje oszczędności 
firmie, o której nigdy wcześniej nie słyszeliśmy
i którą kierują ludzie o niesprawdzonych kom-
petencjach i reputacji.

Pamiętaj! Nie ufaj i sprawdzaj! 

Aby nie stać się ofiarą nieuczciwej firmy 
finansowej należy:

     uznawać za podejrzaną każdą nadzwyczajnie 
korzystną propozycję pomnożenia naszych 
pieniędzy;

  sprawdzać na liście ostrzeżeń publicznych 
KNF, czy nie znajduje się tam podmiot, któremu 
chcemy powierzyć nasze środki finansowe;

     sprawdzać na stronie KNF, czy dana firma jest 
objęta nadzorem.
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telefon, komputer i swoje dane
chroń jak mieszkanie!

Na czym polega bezpieczeństwo w przestrzeni cyfrowej? Mówiąc obrazowo na tym samym,
co w naszym codziennym, niezwiązanym z komputerami, smartfonami i internetem życiu. 
Wychodząc z domu zamykamy drzwi na klucz, prawda? A niektórzy z nas dodatkowo włączają 
alarm, a nawet kamery monitorujące mieszkanie. 

Podobnie powinniśmy postępować z urządzeniami połączonymi z internetem. W jednym i w drugim 
przypadku należy się chronić przed złodziejem lub chuliganem, który choćby tylko dla „zabawy” może 
zdemolować nasze mieszkanie czy wyrządzić nam inne, ale wcale nie mniejsze szkody w świecie 
cyfrowym. 

Internet rzeczy zwiększa cyberzagrożenia

Coraz częściej jesteśmy narażeni na atak 
cyberprzestępców. Ostatnio pojawiło się nowe 
pojęcie – „Internet rzeczy”. Chodzi tu o znane 
nam od lat urządzenia, które w swoich nowych 
wersjach stają się częścią świata cyfrowego: 
lodówki, samochody, telewizory, biletomaty, 
itd. Każde z nich - łącznie z naszym kompu-
terem osobistym czy telefonem komórko-
wym może być zaatakowane przez cyber-
przestępcę. Możemy stracić pieniądze lub 
ponieść szkodę w postaci wycieku danych, 
zdjęć, korespondencji majlowej czy informacji
o stanie zdrowia. Cyberprzestępcy mogą 
zaatakować osobę fizyczną, instytucję lub 
firmę, która gromadzi nasze dane osobowe
lub przechowuje nasze pieniądze. Mogą także 
zaatakować państwo, jego poszczególne 
urzędy, ministerstwa. Mówimy wtedy o cyber-
terroryzmie. 

Chcesz być bezpieczny cyfrowo? 

Nie mamy wpływu na to, jak państwo i jego 
struktury budują swoje bezpieczeństwo, 
jednak mamy wpływ na swoje cyberbezpie-
czeństwo i możemy je zwiększać. 

W jaki sposób? Najważniejsza jest świadomość. 
Gdy zrozumiemy, że dostęp do urządzeń 
elektronicznych i naszych danych osobowych 
musi być tak samo chroniony, jak nasze miesz-
kanie, będziemy na najlepszej drodze do zbu-
dowania własnego cyberbezpieczeństwa.

Pierwszy krok to zmiana zachowania. Powinni-
śmy być ostrożni gdy przekazujemy swoje dane 
osobowe lub posługujemy się mobilnymi 
urządzeniami elektronicznymi i sprzętem, 
który ma styczność z internetem. To znaczy, że 
dostęp do naszego telefonu i komputera 
chronimy trudnymi do złamania hasłami. Hasła 
te powinny być dość często zmieniane - nawet 
co miesiąc. Nie udostępniamy tych haseł innym 
osobom. Dotyczy to również naszych haseł
i kodów PIN do kont bankowych, poczty 
elektronicznej oraz kont na portalach społecz-
nościowych takich jak np. Facebook.
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Program antywirusowy to konieczność

Oprócz zmiany naszego sposobu posługiwania 
się urządzeniami elektronicznymi ważne jest 
zabezpieczenie ich odpowiednim oprogra-
mowaniem antywirusowym. Darmowe opro-
gramowanie jest dostępne w internecie. Warto 
jednak skontaktować się z bankiem z którego 
usług korzystamy i skorzystać z jego porady. 
Niektóre banki oferują za darmo lub z dużymi 
zniżkami oprogramowanie antywirusowe 
renomowanych firm. 

Zwracaj uwagę na informacje
o cyberzagrożeniach 

Pamiętajmy jednak, że postęp technologiczny 
jest bardzo szybki i to, co jeszcze wczoraj 

dobrze nas chroniło, dzisiaj może nie być 
skuteczne. Dlatego warto śledzić w mediach 
informacje dotyczące cyberbezpieczeństwa. 
Logując się na swoje konto w banku zwracajmy 
uwagę na pojawiające się na jego stronie 
komunikaty. Banki często informują swoich 
klientów o aktualnych zagrożeniach i pod-
powiadają sposoby na zabezpieczenie się przed 
nimi. Godna polecenia jest też strona Związku 
Banków Polskich: 

http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-
bank/aktualnosci

Można tam znaleźć informacje o ewentualnych 
aktualnych zagrożeniach cyberprzestępczością 
sektora bankowego, a także konkretne porady 
dotyczące naszego cyberbezpieczeństwa. 

seniorze bankuj śmiało!
bankowcy dla edukacji

Ponad 9 mln Polaków to osoby powyżej 60. 
roku życia. Jest wśród nich wielu stałych 
klientów banków i instytucji finansowych.

Stajemy się społeczeństwem 
coraz starszym, co wiążę się
z rosnącą potrzebą wpro-
wadzania udogodnień w ob-
słudze klientów seniorów 
oraz dostosowania do ich 
potrzeb oferowanych produ-
któw i usług. Sposób pro-

wadzenia rozmowy, udzielania informacji oraz 
zakres pomocy – wszystko to powinno być jak 
najlepiej dostosowane do wymagań i możli-
wości seniorów. 

- Nas seniorów cieszy to, jeśli jesteśmy naprawdę 
dobrze i kompetentnie obsłużeni. Możemy wtedy 
z pożytkiem i chęcią wrócić z powrotem do banku 
– mówi Wojciech Kałkusiński z Polskiej Unii 
Seniorów.

Jeszcze w 2013 r. osoby w wieku powyżej 60. 
roku życia stanowiły blisko 15% ludności 

Polski. Według prognoz demograficznych
w roku 2020 będzie to już prawie 19%, a w roku 
2035 w niektórych rejonach naszego kraju, 
seniorzy to będą nawet ponad połową ludności. 
D l a  b a n kó w,  o s o by  s t a r s z e  s t a n o w ią
w naturalny sposób grupę klientów, której 
oczekiwaniom należy wyjść naprzeciw.

- Należy zbudować taką strukturę i taką 
konstrukcję tych usług, aby była ona po pierwsze 
dostępna, tania, prosta, jeżeli chodzi o obsługę,
a po drugie przeciwdziałała wykluczeniu tych 
osób z życia społecznego – mówi Zdzisław 
Kupczyk, Prezes Zarządu Banku BPS.

Wiele osób starszych oczekuje dedykowanych 
im usług oraz asysty w procesie obsługi. 
Z drugiej strony jest grupa seniorów, która tego 
nie potrzebuje. Szczegółowe informacje
w zakresie obsługi seniorów regulują rekomen-
dacje Komisji Etyki Bankowej przy ZBP.
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Z badań na zlecenie Warszawskiego Instytutu 
Bankowości wynika, że starsi klienci banków 
cenią sobie prosty język umów, proste pro-
cedury i prostą komunikację z bankiem. Wśród 
najbardziej nurtujących zagadnień seniorzy 
wymieniają to gdzie zgłosić się i co robić, gdy 
ktoś zaciągnie kredyt na ich dane oraz jak liczyć 
procenty od zaciągniętych zobowiązań. Dlatego 
rośnie zapotrzebowanie na edukację finansową 
dla seniorów.

– Chcemy edukować seniorów po to, aby mogli 
świadomie korzystać ze wszystkich dostępnych 
sposobów bankowości czy finansowania, które są 
dostępne na naszym rynku, bo tak naprawdę nie 
ma czego się bać – mówi Emilia Cieniuch
-Łużak z Krajowego Instytutu Gospodarki 
Senioralnej.

Seniorzy są grupą, która aktywnie korzysta
z usług finansowych, posiada rachunki ban-
kowe, zaciąga kredyty i pożyczki i korzysta
z kart kredytowych. Z danych Biura Informacji 
Kredytowej wynika, że seniorzy stanowią 
blisko 1/5 wszystkich kredytobiorców, 12% 
kart kredytowych należy właśnie do osób
w wieku 60+, a 70% emerytów pobiera emery-

tury na rachunki bankowe.

Okazuje się jednak, że około 20% Polaków,
w tym wiele osób starszych, wciąż nie posiada 
rachunku bankowego. Z myślą o nich powstała 
usługa podstawowego rachunku bankowego.

– Podstawowy rachunek jest dla tych wszystkich, 
którzy dziś nie posiadają rachunku bankowego
i jako przyczynę nieposiadania tego rachunku 
wskazują na koszty. Taką grupą, która bardzo 
często mówi o tych kosztach, są osoby starsze.
To między innymi do nich jest adresowany 
podstawowy rachunek bankowy, który pozo-
stanie dla nowych klientów bankowości 
bezpłatny – przekonuje Przemysław Barbrich 
ze Związku Banków Polskich. 

Seniorzy są dla banków i instytucji finansowych 
lojalną i solidną grupą klientów. Ważnym 
zadaniem sektora finansowego jest odpowia-
danie na potrzeby seniorów. Najważniejsze jest 
jednak edukowanie i zapobieganie przez to wy-
kluczeniu ekonomicznemu osób starszych. 

// Tekst na podstawie filmów edukacyjnych
„Bankowcy dla Edukacji”

jak bezpiecznie
pożyczać pieniądze?
W życiu zdarzają się nieplanowane wydatki. 
Chcemy kupić droższy prezent dla naszych dzieci 
lub wnuków albo zrobić remont w kuchni. Najlepiej, 
jeśli wcześniej uda nam się oszczędzić środki na ten 
cel. Możemy też zwrócić się do banku lub firmy 
pożyczkowej. Zanim jednak skorzystamy z ich ofert 
– dokładnie zapoznajmy się z warunkami, które 
oferują. 

Podejmując decyzję o wzięciu kredytu lub pożyczki 
trzeba dokładnie przeanalizować swoją sytuację 
finansową. Warto rozsądnie podejść do swoich 
finansów i szczerze odpowiedzieć sobie na pytanie, czy będzie nas stać na spłacanie rat i jakiej mogą 
być wysokości. Potem należy sprawdzić oferty, porównując koszty pożyczki i warunki jej spłaty.  Jeżeli 
zdecydujemy się na firmę pożyczkową, możemy sprawdzić, czy znajduje się w Rejestrze Instytucji 
Pożyczkowych, zamieszczonym na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego 
(www.knf.gov.pl).
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Daj sobie czas na zrozumienie umowy

Badanie zrealizowane przez PBS na zlecenie 
firmy Provident Polska w lutym tego roku 
pokazało, że blisko co 5 badany przypominał 
sobie sytuację, w której przekazana mu do 
podpisu umowa nie była do końca jasna
i zrozumiała. W takim momencie pamiętajmy,
że nie musimy się spieszyć z podpisaniem 
dokumentu. Domagajmy się wyjaśnień, kiedy 
mamy jakiekolwiek wątpliwości. Poprośmy
o pomoc doradcę klienta albo inną zaufaną 
osobę z rodziny czy znajomych. Zwracajmy 
uwagę na formularz ze wszystkimi danymi 
dotyczącymi kosztów pożyczki. Najważniejsze, 

abyśmy byli pewni, ile finalnie pieniędzy 
będziemy musieli zwrócić, aby spłacić całe 
zaciągnięte zobowiązane. Warto też upewnić 
się, jaka będzie miesięczna data spłaty raty
i ustalić ją tak, aby wypadała po otrzymaniu 
emerytury czy renty. 

Przed podpisaniem umowy dowiedzmy się 
również, co się stanie, kiedy spóźnimy się ze 
spłatą raty i jak wybrana przez nas instytucja 
finansowa zareaguje, jeśli będziemy mieć 
problemy z domowym budżetem. Wybierajmy 
takie firmy, które oferują wsparcie, gdy 
znajdziemy się w przejściowej, trudnej sytuacji
i nie będziemy mogli spłacić raty w terminie.

10 porad dla bezpieczeństwa 
warto bezgotówkowo

Jeśli chcesz kupować w Internecie lub chcesz 
łączyć się zdalnie z kontem bankowym, to 
powinieneś zainstalować na swoim kompu-
terze dobry program antywirusowy. 

Loguj się tylko na takich stronach, których 
połączenie jest szyfrowane – czyli kiedy 
widzisz kłódkę i odpowiedni certyfikat. 

Płatności dokonuj tylko z własnego komputera 
lub telefonu. Nie rób przelewów nawet
z własnego komputera, kiedy korzystasz z pub-
licznej sieci (Wi-Fi) np. na lotnisku lub w 
kawiarence internetowej.

Jeśli wchodzisz na stronę banku, to nie wyszu-
kuj jego adresu internetowego w wyszuki-
warce, lecz wpisuj go ręcznie w górnym pasku 
wyszukiwarki. Podobnie nie kopiuj numeru 
konta, na które chcesz przelać pieniądze i nie 
wklej go w okienko przelewów. Numer konta 
odbiorcy powinieneś wpisywać ręcznie.

Bank nigdy nie wysyła do swoich klientów 
pytań o ich hasła, czy też o inne poufne dane, 
np. o kod pin do karty płatniczej. Nigdy w ta-
kich przypadkach nie udostępniaj  danych. 

Nie instaluj na komputerze nielegalnego opro-
gramowania. Tego typu oprogramowanie 
może zawierać przygotowane przez hakerów 
wirusy, które pomogą opanować Twój kompu-
ter, wyłudzić dane lub okraść Cię. 

Nigdy nie otwieraj wiadomości i dołączonych 
do nich załączników, jeżeli nie wiesz, od kogo 
dana wiadomość pochodzi. W tego typu 
załącznikach do e-maili może być ukryte 
złośliwe oprogramowanie.

Regularnie aktualizuj oprogramowanie na 
komputerze, szczególnie oprogramowanie 
przeglądarek internetowych. Hakerzy szukają 
luk, a producenci cały czas „uszczelniają” 
wykryte błędy w oprogramowaniu.

Dbaj o swoją prywatność - włącz ochronę pry-
watności w przeglądarce. 

Regularnie zmieniaj hasła do swojego kompu-
tera oraz hasła dostępu do konta interneto-
wego. Hasła powinny zawierać duże i małe 
litery oraz znaki specjalne %, *, $, i do każdej 
usługi internetowej być różne.

Specjaliści od cyberprzestrzeni twierdzą, 
że przestrzeganie 10 zasad zapewni nam 
optymalny poziom bezpieczeństwa w sieci 
internetowej. 
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Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, nowoczesna bankowość czy rozwijające się płatności 
bezgotówkowe - to tematy poruszane w  filmach przygotowanych w ramach Programu "Bankowcy dla 
Edukacji". W przystępny sposób poruszają także problematykę pożyczania, oszczędzania i inwe-
stowania. Z udziałem ekspertów najważniejszych instytucji finansowych w Polsce mówią o tym, jak 
dbać o bezpieczeństwo danych i jak chronić swoją tożsamość. Filmy można obejrzeć bezpłatnie w ser-
wisie Youtube na kanale Fundacji Warszawski Instytut Bankowości.

cykl filmów

Oglądaj na:

WWW.BDE.WIB.ORG.PL/MATERIALY/FILMY/:

bankowcy dla edukacji
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1. papiery wartościowe
3. hasło do karty
5. dzierżawcza, użytkownik
7. transakcja z konta na konto
8. sytuacja bez wyjścia
10. płatnicza lub do bankomatu
11. stracił wszystko

Pionowo
2. brak, niedobór
4. plan działania
6. skrajna forma inflacji
9. nadwyżka finansowa
11. plan dochodów i wydatków
12. zestawienie
13. pokój szefa
14. relacja składana przełożonemu
15. ujemne saldo
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