Dicas para
pagamentos online
Pagamentos instantâneos
Nossos dispositivos pessoais como os celulares já substituíram diversos itens do nosso dia-a-dia, como
caderno de anotações, agendas, e até computadores. Estamos vivendo um momento que eles também
poderão substituir nossas carteiras, dinheiros em espécie, possivelmente tornando-os a principal forma
de realizar transações financeiras, como pagar a divisão do churrasco com amigos, ou realizar pequenas
compras no supermercado.
Os novos aplicativos e serviços de pagamento permitem a transferência direta e imediata de dinheiro,
sem a necessidade direta de intermediários, como bancos ou cartões de crédito.
Com essa facilidade vem potenciais riscos a nossa segurança e saúde financeira. Fiquem atentos as dicas,
compartilhe-as e ajude nossa sociedade digital.

Opte pelo máximo de segurança
Todos os aplicativos permitem que você configure etapas adicionais para sua proteção. Invista um tempo
inicial e habilita todas as camadas de proteção como a sua biometria (quem você é), chaves temporárias
como tokens (o que você tem) e uma senha ainda mais forte (o que você sabe).
Essas proteções vão permitir controlar e confirmar toda e qualquer transação que você faça.

Permaneça na vanguarda
Antes de realizar uma transferência, e periodicamente como a cada semana, certifique-se de ter a versão
mais atualizada do seu sistema operacional e aplicativos.
As novas versões trazem benefícios adicionais como melhorias nos serviços e correções de segurança
para evitar transtornos.

Cuidado com estranhos
Não fale ou envie dinheiro para estranhos
Você já deve ter ouvido da sua família muito sobre os perigos de falar com estranhos, mas temos que ter
ainda mais cuidados em enviar dinheiro para pessoas ou entidades que não conhecemos.

Verifique antes de enviar
Diferente do ato de pagar em dinheiro, ou passar um cartão, onde você possivelmente confia ou está
presente na transação, o envio de dinheiro por transferências instantâneas no começo estará mais sujeito
a erros de digitação e cadastro, dentre outros.
Confirme se a pessoa e contato é realmente quem você gostaria de enviar o dinheiro antes de realizar a
transferência. Na dúvida, melhor verificar de novo.

Cuidados com as armadilhas
Novidades são ótimas para melhorar nosso dia-a-dia. Entretanto essa curiosidade ou urgência atrairá
muitas tentativas de fraude digital atrás do entusiasmo e facilidade de uso.
Se informe e compartilhe com seus familiares e amigos dicas de como se manter seguro e evitar fraudes
em nossa sociedade digital.

Mantenha sua privacidade
Nunca é tarde para lembrar, defina suas transações como privadas, onde somente você (remetente) e a
outra parte (destinatário) precisam saber.
Além disso limite a quantidade de dados que você compartilha, e limite as informações pessoais que você
inclui na mensagem correspondente.

Entenda seus direitos e deveres
Leia e entenda os seus direitos e deveres na aplicação escolhida. Apesar de dar um trabalho entender os
contratos, isso vai ajudar você a exercer seus direitos e obrigações em caso de erro ou fraude financeira.
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