Opdracht: Veilig op de bank
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Opdracht 1
1.
2.
3.
4.

Wat zijn de voor- en nadelen van internetbankieren
volgens jou?
Maak jij je wel eens zorgen over de risico’s van
internetbankieren?
Maak jij zelf gebruik van internetbankieren?
In welke situaties maak jij gebruik van
internetbankieren?

Vrienden

Jij, Melanie, Jayden, Wesley
Jasmina
Net zo’n apparaatje van de bank
gekregen om te internetbankieren.
Wat een gedoe, met al die codes
intypen enzo!
Wesley
Maar het zorgt er wel voor dat je veilig kunt
bankieren.

Veilig bankieren via internet of met mobiel

Jasmina

Als je een rekening hebt bij een bank, kun je
via internet je bankzaken regelen. Om te
zorgen dat dat veilig gebeurt, krijg je bij
sommige banken een apparaatje toegestuurd. Hiermee scan je jouw bankpas
en log in je in bij jouw bank. Zo’n apparaatje
heet een e-dentifier, digipass of random
reader. Er zijn ook banken die gebruik maken
van (SMS) codes. Het apparaat en de
speciale codes zorgen er voor dat internetcriminelen geen toegang krijgen tot jouw
bankrekening.

Nou ik zit anders heel veilig thuis op de
bank hoor :-)
Wesley
Mooi, kom ik ff langs en laat ik zien
hoe het werkt.
Jayden
Ik heb alleen codes, geen apparaatje
nodig! ;-)

Er zijn ook mobiel bankieren apps waarmee
je op je telefoon geldzaken kunt regelen.
Hiervoor moet je zelf een goede inlogcode
bedenken, zodat niemand anders er toegang
tot heeft!

Opdracht 2
1.
2.
3.
4.

Wat is het voordeel van pinnen? En welke nadelen
heeft pinnen? Geef van beide twee voorbeelden.
Betaal jij zelf liever contant of met de pinpas?
Waarom mag je je pinpas en pincode niet uitlenen
aan iemand anders?
Heb je wel eens van de term geldezel gehoord?
Kijk goed naar het woord. Wat zou het betekenen?
Waarom zijn geldezels strafbaar?

Pinnen
Pinnen is een veilige manier van betalen.
Handig voor grotere uitgaven zoals kleding
of schoenen. Je hoeft dan niet met contant
geld over straat. Ook in het buitenland kun je
makkelijk met je pinpas betalen. Let er wel
op dat je je pincode geheim houdt. En leen je
pinpas nooit uit aan een ander! Anders
kunnen ze zo geld van je rekening halen.
Dat geld krijg je nooit meer terug.
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Opdracht 4
Niet pluis
Criminelen kunnen jongeren op straat, op
school of op internet (bijvoorbeeld via
Facebook) vragen om tegen betaling hun
pinpas en pincode uit te lenen. Ze gebruiken
je rekening dan om geld wit te wassen. Geld
dat ze van een andere rekening hebben
gestolen, storten ze op jouw rekening. Dan
halen ze het geld er weer af met jouw pinpas.
Jongeren die hieraan meewerken worden
geldezels genoemd. Ze plegen een strafbaar
feit, want ze zijn medeplichtig aan een
misdrijf. Het gestolen geld staat namelijk op
hun rekening.

Opdracht 3
Lees onderstaand bericht:

Geachte klant,
Uit onze gegevens blijkt dat er
recentelijk een derde partij op uw
Online bankaccount is gedetecteerd.
De beveiliging van uw account is onze
primaire zorg, daarom vragen wij u om
uw gegevens te bevestigen. Klikt u
a.u.b. op deze link en vult u daar uw
wachtwoord en pincode in. Op deze
manier behoudt u toegang tot uw
rekening.
Hoogachtend,
Uw bank.

1.
2.
3.

Wat is dit voor soort bericht? Hoe herken je dat?
Wat moet je in zo’n situatie doen?
Heb jij ook wel eens zo’n mail ontvangen?

Ga naar drie verschillende webwinkels. Beantwoord
voor deze webwinkels de volgende vragen:
1.

Op welke manieren kun je de producten betalen?
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

2.

Moet je verzendkosten betalen? Hoeveel?
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

3.

Kun je je aankoop gratis terugsturen als het je niet
bevalt, en krijg je dan je geld terug?
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

4.

Is de webwinkel betrouwbaar? Waar zie je dat aan?
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

Koop je iets via internet? Let dan op de
volgende dingen:
→ Let op de manier van betalen.
Bij sommige winkels zit je zo aan een
afbetalingsregeling vast.
→ Moet je verzendkosten betalen? Hoeveel?
Scheelt het of je 1 of meerdere producten
bestelt?
→ Mag het artikel ook weer retour?
Krijg je dan je geld weer terug?
→ Zorg dat je veilig betaalt. Check het
internetadres van de bank en kijk of
de naam correct is gespeld.
→ Kijk of de URL begint met https//.
De ‘s’ staat voor secured (beveiligd).
→ Staat er een veiligheidsslotje op het
scherm? Dan weet je zeker dat het een
beveiligde pagina is.
→ Controleer of je alles goed hebt ingevuld.
→ Log altijd netjes uit als je klaar bent.
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Op wie lijk jij het meest?
Zet een kruisje achter de naam van de persoon op wie
je het meeste lijkt.

Melanie

Wesley

Ik kijk soms even via mijn telefoon op

Ik heb een vast moment in de week om

internetbankieren om te kijken hoeveel ik

via internet al mijn bankzaken te regelen.

nog op mijn rekening heb staan. Dan kan

Ik weet precies hoe internetbankieren

ik lekker verder shoppen!

werkt en waar ik het voor kan gebruiken.

Jayden

Jasmina

Ik gebruik internetbankieren erg vaak.

Internetbankieren vind ik te ingewikkeld.

Mijn computer en telefoon onthouden

Ik gebruik mijn ouderwetse

automatisch mijn inlogcodes.

rekeningafschriften.

Geldtip
Hieronder staat voor elk van bovenstaande personen
een handige geldtip. Bekijk de tip van de persoon op
wie jij het meeste lijkt.

Melanie

Wesley

Let er wel op dat niet alle betalingen direct

Heel goed, je weet precies wat je met

worden afgeschreven. Als je bijvoorbeeld iets in

internetbankieren kunt. Blijf wel goed opletten

het buitenland betaalt met je pinpas, kan het

dat het allemaal veilig gebeurt!

soms dagen duren voordat het van je rekening is
afgeschreven.

Jayden

Jasmina

Let op de veiligheid. Als je computer en telefoon

Geen probleem. Denk er wel aan dat er steeds

je inlogcodes onthouden, kunnen anderen ook

meer kan en moet met internetbankieren. Als je

makkelijker misbruik maken van je bankrekening.

een keer de tijd neemt om uit te zoeken hoe het
werkt kan het je veel gemak opleveren.

