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Плащането в брой е най-популярният
способ в България. При него стоката се
заплаща непосредствено при доставката
на куриера в брой, а не по време на самата
поръчка. Ако не платите, стоката се връща
на продавача.
Повечето търговци предоставят
възможност да прегледате стоката преди
да я заплатите. Не е необходимо да
притежавате банкова карта или сметка.
Потребителят има по-голямо доверие
в търговеца, тъй като плащането е след
получаване на стоката.
Този метод обаче води до увеличаване
на импулсивните покупки, тъй като не се
плаща веднага. Освен това крайната сума
може да бъде по-висока в сравнение с друг
начин на плащане, защото се начисляват
такси от куриерите. На последно място
не съществува специална защита срещу
измами, както при другите методи.

Тази брошура е издадена по проект 800824 - ECC-Net BG 2018, който е
финансиран по проект ЕПЦ от Европейския съюз в рамките на Програма
„Потребители“ (2014-2020).
Съдържанието на тази брошура представлява само гледната точка на
автора и е негова лична отговорност. Тя не отразява гледната точка на
Европейската комисия и/или Агенцията за потребители, здраве, земеделие
и храни или друг орган на Европейския съюз. Европейската комисия и
Агенцията не носят отговорност за съдържанието на брошурата.
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Плащанията с банкови карти обикновено
изискват само посочените по-горе полета. Те
обаче не са достатъчни и след 14.09.2019 при
всички разплащания в интернет се изискват 3D
пароли - тоукън устройства или SMS известяване с
динамични пароли. Проверете вашата банка какви
възможности предлага.
https://криптиран-сайт.бг

Някои сайтове използват криптирана среда, когато се покаже менюто за въвеждане

на данните. Този метод е препоръчителен, защото подсигурява вашата защита от
евентуална злоупотреба, но не винаги е наличен. За да сте сигурни, че сте в криптирана
среда, вашият браузър ще “позеленее” и ще се появи катинар.

БАНКОВ/НАЛИЧЕН ПРЕВОД
Банковият превод е метод за електронен
превод на средства, който ви позволява
да изпращате средства директно по
банкова сметка. Най-важното е да посочите
коректно номера на сметката (IBAN). За
удобство повечето банки предоставят
възможността да се ползва електронно
банкиране. Не е необходимо да имате
банкова карта или сметка и можете да го
наредите в офиса на всяка банка. Този
метод не е толкова сигурен, колкото с
карта, защото не предлага същата защита
от измами. Освен това е сравнително скъп,
поради което се ползват т.нар. налични
парични преводи чрез Western Union или
MoneyGram, които са по-евтини.
След законодателни промени се
очаква таксите за банкови преводи
към сметки в други европейски
държави да намалеят към края на
2019 година.
Съветваме ви да ползвате
тези методи, когато познавате
получателя, но не и при покупки по
интернет.

ДРУГИ МЕТОДИ
Плащането с банкова карта се приема за един от най-сигурните начини, тъй като предоставя възможност
по-късно да се оспори трансакцията и да се възстанови напълно платената сума, ако тя е била неразрешена.
Това правило важи без значение дали картата е кредитна или дебитна. Освен това кредитните карти предлагат
допълнителни туристически застраховки, помощ срещу измами, намаления и т.н. От друга страна те са
свързани към платежни, разплащателни и други сметки, които се заплащат. Дебитните карти имат дневни
лимити, както и брой плащания за определен период, а кредитните начисляват лихви, които трябва да се
следят.

Paypal, Skrill, Google wallet, Samsung Pay,
Apple Pay, Monese, Phyre, Paysera и много
други компании предоставят иновативни
платежни услуги, но условията на
всяка една се различава и трябва да се
запознаете кой продукт е най-подходящ за
вас.

