Finanční gramotnost, ochrana spotřebitele

KA1 – FG-01

TAHÁK

PENÍZE NA KONTĚ V BEZPEČÍ
Ovládáte peníze na svém kontě přes internet?
Vaše peníze budou v bezpečí, pokud dodržíte tato pravidla:
Nikomu neříkejte přístupové
údaje ke svému účtu – jméno,
heslo.

Přístupové údaje si
zapamatujte. Rozhodně je
nepište někde, kde by je
mohl někdo objevit.

Přístupové údaje si
neschovávejte ani v nějakém
souboru v počítači nebo na jiném
nosiči. Existují piráti, kteří by to
uměli objevit a zneužít.

Přístupové
údaje
nikomu
nesdělujte v SMS ani v mailu.
Pozor, může vám přijít email
jakoby z vaší banky, abyste
poslali údaje. Je to trik, takže
na to nikdy nereagujte.

Nepřihlašujte se na svůj účet
před jiným člověkem. Když už
se přihlašujete na veřejném
místě, rozhlédněte se kolem,
zda vás někdo nesleduje a
nevidí zadávaný PIN.
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Jednotlivé klíčové aktivity a moduly
KA1 - Odpovědný přístup k financím, prevence dluhové pasti, správné sestavování rozpočtu
FG – 01 Finanční gramotnost, ochrana spotřebitele
FG – 02 Prevence dluhové pasti
FG – 03 Sestavování a dodržování rozpočtu
KA2 - Vztah k médiím a informačním technologiím, rozpoznávání manipulativních technik
VM - Vztah k médiím a informačním technologiím, rozpoznávání manipulativních technik
KA3 - Multikulturalismus, prevence extremismu, respekt k lidským právům a sociálním odlišnostem
MK – 01 Multikulturalismus
MK – 02 Principy soužití menšiny s většinovou společností
KA4 - Prevence kriminality
PK - Prevence kriminality

