
Finanční služby na Internetu

KLÍČOVÁ SLOVA
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OTÁZKY K DISKUZI 

1. Máte vlastní zkušenost s internetovým bankovnictvím?

2. K čemu se internetové bankovnictví obecně slouží?

3. Příchod internetového bankovnictví změnil svět finančních služeb bankovních domů. Jak? 

4. Jaké jsou podle vás výhody a rizika internetového bankovnictví? 

5. Je možné si v rámci internetového bankovnictví založit či zrušit bankovní účet? 

6. Znáte nějaká opatření, kterými lze zajistit bezpečnost internetového bankovnictví?

7. Jaké další finanční služby je možné ovládat pomocí internetového účtu?

8. Co je to tzv. phishing a jak funguje? 

9. Jak se před phishingem bránit?

10. K čemu slouží způsob ověření formou jednorázového hesla (one-time password – OTP)?

ÚKOLY

A) Najděte na stránkách bank informace o zásadách bezpečnosti používání internetového 
bankovnictví, porovnejte tyto informace se zásadami, které při používání internetového 
bankovnictví dodržujete vy.

B) Vyhledejte případ , kdy hackeři napadli finanční služby na Internetu.

C) Jak internetové bankovnictví usnadňuje život? Jaké další funkce byste si přáli? Diskutujte.
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