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Kupując przez internet możesz skorzystać z:

Pojęcie „kupować przez Internet” jest prawie tak pojemne jak sama sieć. Żeby się w niej nie pogubić, warto uporządkować wiedzę o tym, 
jak obecnie wyglądają e-zakupy. Dzięki temu będziemy mogli faktycznie skorzystać z wygody, a przede wszystkim doskonałej oferty jaką 
zapewniają sklepy internetowe. Niezależnie od tego, czego szukamy, za każdym razem musimy odpowiedzieć na trzy pytania:  

Spróbujmy na nie odpowiedzieć.

CO KUPIĆ? GDZIE 
KUPIĆ? 

JAKĄ FORMĘ 
DOSTAWY 
WYBRAĆ?

BEZPIECZNE ZAKUPY ONLINE

CO KUPIĆ?

GDZIE KUPIĆ?

W Polsce w sieci sprzedaje się kilkaset milionów produktów rocznie. Jak wybrać najlep-
szą ofertę? Najlepiej skorzystać z porównywarki internetowej i sprawdzić ofertę różnych 
sprzedających. Oczywiście głównym kryterium dla wielu osób jest po prostu cena, ale 
warto rozważyć również inne aspekty, takie jak możliwość darmowego zwrotu, koszt 
przesyłki oraz opcję skorzystania z programu lojalnościowego, a więc również oszczęd-
ności na zakupach w przyszłości. Jednym słowem, najważniejszym kryterium podczas po-
dejmowania decyzji o zakupie powinna być „jakość” sprzedającego.

sklepu 
internetowego 

(który nie prowadzi 
sprzedaży offline) 

– sklepy internetowe 
działają wyłącznie 
w sieci i nie mają 
swoich fizycznych 

placówek. Większość 
z nich specjalizuje 

się w jednej kategorii 
produktów, np. 

modzie, produktach 
dla dzieci, czy 
elektronice.

serwisu społecznościowego/
ogłoszeniowego - serwisy 

ogłoszeniowe to miejsce, gdzie 
zakupy powinny być finalizowane 

osobiście, czyli w trakcie spotkania 
sprzedającego z kupującym. 

Nie jest to miejsce, gdzie można 
bezpiecznie kupować na odległość. 

Takie serwisy nie pośredniczą 
w transakcji, a co za tym idzie 

– nie gwarantują bezpieczeństwa 
zakupów. Dodatkowo, zazwyczaj 

kupujemy tam pojedyncze 
produkty od prywatnych osób, 

a nie profesjonalnych firm.

platformy handlowej 
zrzeszającej różnych 

sprzedawców - platformy 
handlowe, to miejsca 

gdzie sprzedaż prowadzi 
wiele sklepów oraz 

indywidualnych 
sprzedających. Oferują 

największy wybór, 
dodatkowe promocje lub 

programy lojalnościowe, ale 
co najważniejsze przejmują 

odpowiedzialność za to, 
żeby transakcje były w 100% 

bezpieczne dla obu stron.

serwisu internetowego 
tradycyjnego sklepu lub 
marketu - coraz więcej 
sklepów stacjonarnych 

prowadzi również sprzedaż 
online. To wygodne 

połączenie jeżeli chcemy 
najpierw obejrzeć wybrany 
produkt „w realu”. Jednak 

często cena nie jest już 
tak atrakcyjna, jak w 

sklepach działających 
tylko w internecie. Wybór 

produktów może być 
również ograniczony.

Bezpieczne zakupy online



JAK ZAPŁACIĆ?

PRZESTĘPSTWO W SIECI. CO ROBIĆ?

Pieniądze wpłacone, a przesyłka nie nadeszła? Albo zamiast zamówionego przedmiotu dostałeś uszkodzony bubel, a ze sprze-
dającym nie ma kontaktu? To przykra i stresująca sytuacja, ale jeżeli rozsądnie wybrałeś miejsce na zakupy nie wszystko straco-
ne! Jeżeli korzystałeś z platformy handlowej lub serwisu pośredniczącego poinformuj je o swoich przypuszczeniach. Dodatkowo, 
podobnie jak w przypadku tradycyjnych przestępstw, zgłoś to na Policję. Możesz wybrać dowolny posterunek. Funkcjonariusze 
są coraz lepiej przygotowani do ścigania e-przestępczości. Zawiadom również swój bank. Jeżeli płaciłeś kartą płatniczą, możesz 
złożyć reklamacje i odzyskać pieniądze w ramach procedury CHARGEBACK. Jeśli podałeś dane swojej karty bezpośrednio na 
stronie podejrzanie działającego sklepu powinieneś zawiadomić bank i zastrzec swoja kartę w Międzybankowym Systemie 
pod numerem 828 828 828. 

komentarze klientów 
– np. dostępne na 

forach, albo na portalach 
społecznościowych

bezpieczeństwo  
– strona sklepu powinna  

być odpowiednio 
zabezpieczona – adres 
powinien zaczynać się  

od https

transparentność informacji – powinny być 
dostępne wszystkie dane kontaktowe oraz 

warunki zwrotu i gwarancji, szczególnie 
jeżeli kupujesz droższy produkt - to ważne, 

żebyś w razie problemów mógł łatwo 
odzyskać pieniądze lub zwrócić przedmiot

Wybierając sklep internetowy zwróć uwagę na:

Musimy zadbać o to, w jaki sposób przetwarzane są nasze dane. Przede wszystkim te, któ-
re musimy podać, żeby bezpiecznie dokonać płatności. Godne zaufania sklepy korzystają 
z uznanych platform do przeprowadzania płatności. Dzięki nim klienci mogą bezpiecznie 
zalogować się do internetowych systemów swoich banków. Operatorzy płatności dbają o to, 
żeby hasło,  login  i  wszelkie  inne  informacje  nie  trafiły w niepożądane ręce. Podobnie jest 
z podawaniem danych karty kredytowej. Jeżeli sklep oczekuje wpłaty bezpośrednio na konto 
lub bezpośrednio na swojej stronie wymaga podania informacji takich, jak numer karty płat-
niczej,  data  jej  ważności,  imię i nazwisko posiadacza, kody CVV2 lub CVC2 oraz 3d Secure, 
najlepiej powstrzymać się od zakupów. Te informacje pozwalają na poprawne wykonanie 
płatności w internecie każdemu, kto uzyska do nich dostęp. Może się zdarzyć, że o przejęciu 
naszych danych dowiemy się dopiero, kiedy  z naszego konta znikną środki.

WAŻNE! Jeżeli decydujesz się na zakup u prywatnej osoby, np. za 
pośrednictwem portalu ogłoszeniowego zawsze umawiaj się na odbiór 

osobisty - nie przelewaj pieniędzy zanim przedmiot do ciebie nie trafi. Jeżeli 
trafisz na nieuczciwego sprzedawcę możesz stracić pieniądze, bo takie serwisy 

nie pośredniczą w sprzedaży i nie gwarantują bezpieczeństwa zakupów.

828 828 828

Bezpieczne zakupy online
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