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Bescherm uw online leven

Contact

De technologische revolutie digitaliseert ons dagelijkse leven. We doen online aankopen, we
communiceren via Facebook, Twitter en WhatsApp en betalen onze facturen via internetbankieren in
onze luie zetel. Praktisch en gemakkelijk, maar ook zeker niet zonder risico!

Online fraude

Fraudeurs van internetbankieren richten zich steeds
meer naar de particulier via verfijning van bestaande
technieken, voornamelijk via phishing. Febelfin, de
Belgische Federatie van de Financiële Sector, tekende in
2016 niet minder dan 475 gevallen van online fraude op.
Hoe ga je het beste preventief aan de slag?
1. Installeer een goed antivirusprogramma en update 		
		 deze ook regelmatig.
2. Beveilig je wifi-verbinding met een paswoord.
3. Geef geen informatie over persoonlijke gegevens, 		
		 bankgegevens of pincodes door via e-mail, telefoon 		
		 of via een link in een mail.
4. Controleer of de betaling in een beveiligde 			
		 omgeving gebeurt en check hiervoor de URL. Een 		
		 beveiligd internetadres begint met ‘https://’.
5. Gebruik je gezond verstand: een aanbieding die te 		
		 mooi is om waar te zijn, is dat meestal ook.

Cyberpesten en inbreuk op privacy

Pesten is van alle tijden. Vandaag gebeurt dat ook steeds
meer online. Zowel jongeren als volwassenen maken
elkaar het leven zuur via sociale media. Beledigingen
via Snapchat, gênante foto’s online plaatsen of een
regelrechte haatcampagne op Facebook lanceren…de
pestkop komt soms heel creatief (en al dan niet anoniem)
uit de hoek om zijn slachtoffer voor schut te zetten.
Hoe gaat u preventief aan de slag?

1. Pas de privacy-instellingen van je sociale media aan 		
zodat enkel vrienden de berichten en foto’s kunnen 		
zien.
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2. Denk goed na vooraleer je berichten en foto’s online 		
plaatst.
3. Verander regelmatig je paswoord.
4. Blijf rustig en reageer niet op provocaties. Spreek de 		
verantwoordelijke van de site of politie aan voor hulp.
Neem screenshots of foto’s van het bewijsmateriaal.
5. Zoek jezelf eens op via een zoekmachine. Is de 		
informatie niet correct, neem dan contact op met 		
de beheerder van de site en vraag om de informatie te
verwijderen/te veranderen.

Wat als het toch fout gaat?
Het nulrisico bestaat niet. Het kan dus nog altijd
goed fout gaan. Een specifieke verzekering geeft je
gemoedsrust bij het online shoppen of internetbankieren
en beschermt je tegen de (financiële) gevolgen van
online fraude en cyberpesten.
Aon@work biedt binnen haar bestaande
rechtsbijstandsverzekering de mogelijkheid om een extra
waarborg Web@active af te sluiten. Bij fraude wordt de
schade vergoed, bij pesterijen kun je de reputatie van
jezelf en je familie laten zuiveren door bijvoorbeeld foto’s
te laten verwijderen met hulp van juridisch onderlegde
experten

De meest complete
rechtsbijstandverzekering(zowel
online als offline)

>>Bereken nu je online premie
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03/ 217 98 98
info@aonatwork.be

