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Προστατέψτε τις  

χρεωστικές/πιστωτικές σας κάρτες

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΟΥΑΛΙΑΣ

Καθώς οδεύουμε προς μια κοινωνία χωρίς μετρητά, η χρήση των χρεωστικών και πιστωτικών καρτών αντί για 

μετρητά αποτελεί κοινό τόπο.

Οι κάρτες σας περιλαμβάνουν πολύ προσωπικές σας πληροφορίες, οι οποίες αν δεν προστατευτούν, μπορεί να 

αντιγραφούν ή να κλαπούν. Αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει στους εγκληματίες να αποκτήσουν πρόσβαση στα 

χρήματα ή στα στοιχεία ταυτότητάς σας. 

Εδώ θα βρείτε μερικά απλά βήματα που μπορούμε όλοι να κάνουμε για να προστατέψουμε τα στοιχεία των καρτών 

μας από τα εγκλήματα αυτού του είδους.

 

Προστατέψτε την κάρτα σας 

 ■ ΜΗΝ αφήνετε από τα μάτια σας τις χρεωστικές και τις πιστωτικές σας κάρτες. 

 ■ ΕΠΙΜΕΝΕΤΕ η συναλλαγή να γίνεται μπροστά σας.

Προστατέψτε το PIN σας

 ■ ΜΗΝ κοινοποιείτε το ΡΙΝ σας σε κανέναν. 

 ■ ΚΑΛΥΨΤΕ το χέρι σας όταν εισάγετε το PIN σας.

 ■ ΑΛΛΑΖΕΤΕ τακτικά το PIN σας. 

Προστατέψτε τον λογαριασμό σας

 ■ ΖΗΤΗΣΤΕ να λαμβάνετε τις κάρτες αντικατάστασης και τα στοιχεία του ΡΙΝ σας με συστημένη επιστολή 

ή κατευθείαν από το υποκατάστημα της τράπεζας.

 ■ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ τις λεπτομέρειες τραπεζικών συναλλαγών, τους λογαριασμούς και τις 

κάρτες σας που έχουν λήξει ή δεν τις χρειάζεστε χρησιμοποιώντας καταστροφέα εγγράφων.

 ■ ΠΑΝΤΑ να ελέγχετε ότι το αντίγραφο κίνησης της κάρτας σας συμφωνεί με τις αγορές σας. Αν δείτε ότι κάτι 

δεν φαίνεται σωστό, επικοινωνήστε αμέσως με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεστε. 

Προστατέψτε την κάρτα σας online

 ■ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ τις εταιρείες ηλεκτρονικών πληρωμών όταν κάνετε αγορές online.

 ■ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ και συντηρείτε λογισμικό προστασίας από ιούς/κακόβουλο λογισμικό στις συσκευές σας.

Αν πιστεύετε ότι έχετε πέσει θύμα αδικήματος που σχετίζεται με τον κυβερνοχώρο – αναφέρετέ το αμέσως στη 

διεύθυνση www.acorn.gov.au

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη εγκλημάτων, επισκεφθείτε μας 
στην τοποθεσία www.police.nsw.gov.au

Protect your debit/credit cards – Greek


