
Consellos post-compras

Comprar en liña é unha modalidade cada vez máis popular, á que tanto os usuarios
como  os  comercios  soubemos  adaptarnos  rapidamente.  Xa  coñecemos  un  gran
número de consellos e boas prácticas para evitar caer en estafas e fraudes, pero,
coñecemos as boas prácticas a seguir unha vez que realizamos o pago? Vexámolo
no seguinte artigo.

Comprar a través de Internet é algo que xa está presente no noso día a día. Cada vez
son máis os servizos e tendas coas que interactuamos a través da Rede, e son moitos os
consellos  e  boas  prácticas  que  seguimos  para  escoller  só  aquelas  webs  que  nos
transmiten confianza. O mesmo facemos cos vendedores e produtos, onde debemos
seguir  paso a  paso os  consellos  e  pautas  que veñen recollidos  na  nosa  guía  sobre
compras seguras e a folla de roteiro para comprobar se unha tenda en liña é segura ou
fraudulenta:

• Utilizar  só  tendas  en  liña  ou  plataformas  de  compra  venda  fiables

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2020/07/27/https-y-certificados-

digitales-me-debo-fiar-de-todos).

• Non deixarnos levar por choios demasiado bos para ser certos.

• Utilizar  métodos  de  pago  seguros  (https://www.osi.es/es/campanas/compras-

seguras-online/metodos-pago-seguro).

• Utilizar  contrasinais  robustas  (https://www.osi.es/es/campanas/crea-tu-

contrasena-segura) para protexer as nosas contas.

• Non utilizar dispositivos públicos ou redes non seguras para realizar as nosas

compras.

• Revisar toda a información referente ao envío e devolución dos produtos.
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Con todo,  moitos  usuarios  deixan de lado as boas  prácticas a  seguir  unha vez  que
realizamos a compra.  No tempo desde que realizamos o pago ata que recibimos o
noso produto aínda debemos realizar algunhas comprobacións para asegurarnos
de non ser vítimas dalgún tipo de fraude.

Por iso, elaboramos unha lista en forma de  checklist para que cotexemos coa nosa
experiencia ao comprar en liña e teñamos a tranquilidade de que o fixemos de forma
segura:

COMPROBA QUE… SI/NON

1. Eliminaches os datos de pago. É máis seguro se eliminas a
información do método de pago, xa que o servizo onde a teñas
almacenada podería sufrir algún tipo de ataque que expuxese
esta información.

2. Enviáronche unha ligazón ou número de  seguimento.  Así
poderás  seguir  o  envío  e  comprobar  o  seu  estado  en  todo
momento.

3. Dispós dunha copia  do  recibo  ou factura.  É  importante  á
hora de reclamar, devolver un produto ou exercer a garantía.

4. Realizáronse os cargos na túa conta bancaria.  Tamén che
permitirá identificar cargos sospeitosos que se relacionen con
algunha fraude.

5. Pechaches a sesión da túa conta. Por seguridade, é mellor
desconectarche  da  túa  conta  unha  vez  finalizada  a
transacción, de modo que non se garde a sesión.

6. Borraches  os  datos  de  navegación  do  navegador.
(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/09/11/por-que-
borrar-las-cookies-del-navegador)  Podes  borrar  os  datos  de
navegación,  como procuras,  historial  de  páxinas  visitadas  e
cookies para evitar que quede un rastro da túa compra.

7. O produto está en perfectas condicións. Unha vez recibido o
produto,  e  se  é  posible,  revísao  xunto  ao  repartidor  para
asegurarche de que non ten danos e que é o que pediches.

Ademais,  lembra  que  como  consumidores,  contamos  con  14  días  para  devolver
calquera  produto  sen  necesidade  de  xustificación  algunha.  Se  o  produto  que
recibimos está danado ou non funciona correctamente, teremos dereito a solicitar a
reparación do mesmo ou a cambialo por outro produto idéntico sen custo adicional.

Esta  información  debe  vir  claramente  detallada  na  web  onde  vaiamos  realizar  a
compra. Igualmente, calquera produto que se adquira a través dunha tenda en liña
tamén inclúe unha garantía de dous anos, e deberá quedar claramente reflectido na
web.
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Que podemos facer se fomos vítimas dunha fraude?

Se nos atopamos coa desagradable situación de que algún dos pasos anteriores non
saíu como debería, ou temos a sospeita de ser vítimas dunha fraude, o primeiro que
deberemos facer é manter a calma e recompilar toda a información da que dispoñamos,
como correos intercambiados, facturas, etc.

Finalmente, é recomendable denunciar a fraude do que fósemos vítima ante as Forzas
e Corpos de Seguridade do Estado (FCSE) (https://www.osi.es/es/reporte-de-fraude). En
definitiva, os pasos que habería que dar son:

• Gardar toda a información relacionada coa fraude.

• Poñernos en contacto coa tenda en liña ou plataforma de compravenda.

• Formalizar a denuncia ante as FCSE.

No  caso  de  que  se  trate  dunha  fraude  relacionada  co  pago,  é  fundamental  que
contactemos co noso banco para que cancele calquera pago que se realice desde a
nosa conta e que non fose autorizado ou sexa sospeitoso. Se, por exemplo, o noso
produto non chegou a tempo e temos a sospeita de que fomos vítimas dunha estafa, o
noso banco pode cancelar devandito pago para non perder o noso diñeiro ou tratar de
recuperalo.

En ocasións, o noso banco poderá interceder e conseguir recuperar o noso diñeiro. Con
todo, non sempre teremos tanta sorte, e é posible que non cheguemos a tempo. Tamén
poida  que  realizásemos  unha  transferencia  a  un  banco  estranxeiro  que  poña  máis
problemas á nosa entidade bancaria para contactar e recuperar o diñeiro.

Desde a OSI, canle especializada en cidadáns de INCIBE, poñemos ao dispor de todos os
usuarios  os  nosos  recursos  para  concienciarche  e  ser  capaz  de  evitar  este  tipo  de
situacións.  Ademais,  contas  coa  Liña  de  Axuda  en  Ciberseguridade  de  INCIBE,  017
(https://www.incibe.es/linea-de-ayuda-en-ciberseguridad), gratuíta e confidencial, para
consultar as túas dúbidas e problemas.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)
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