
Métodos de pago e a súa seguridade

As compras en liña son un dos servizos que máis creceu durante os últimos anos, e
tamén un dos primeiros que empezamos a utilizar cando damos os nosos primeiros
pasos na Rede. Neste artigo profundaremos sobre os diferentes métodos de pago
que  podemos  empregar  nas  nosas  compras  en  liña  e  cales  deles  son  os  máis
seguros para evitar terminar sendo vítimas dalgunha fraude.

Aprender  a  realizar  as  nosas  compras  por  Internet  de  forma segura  é  agora  máis
importante que nunca.  Co auxe deste tipo de servizos,  debido á  crise sanitaria  e  á
necesidade  de  quedarnos  nos  nosos  fogares,  moitos  comercios  non  tiveron  máis
remedio que adaptarse a esta modalidade. Pola nosa banda, os usuarios atopamos nos
sitios  de  compravenda  en  liña  un  medio  co  que  poder  seguir  adquirindo  os  nosos
produtos favoritos.

Cando se trata de realizar compras seguras un dos puntos máis importantes son os
métodos de pago e o tipo de protección que nos ofrecen. A continuación, imos facer
un repaso por varios deles para aprender sobre o seu uso e as vantaxes en canto a
seguridade e privacidade que nos ofrecen. 

Ao terminar este artigo saberemos como realizar un pago con cada un destes medios
sen problemas.

Pagos con tarxeta de crédito a través de Internet

Uno dos métodos de pago máis populares que podemos atopar ao realizar as nosas
compras en liña é a nosa tarxeta de crédito. A maioría de sitios web de compravenda
adoitan aceptar tanto pago con tarxetas de crédito como débito. 

• Cando nos rexistremos nalgunha web de compra en liña solicitarannos ingresar
un método de pago e a tarxeta de crédito será unha das primeiras opcións.



• Os  datos  máis  comúns  que  nos  adoitan  solicitar  son:  o  nome  do  titular  da
tarxeta,  o  número  e  a  data  de  vencemento.  En  ocasións,  tamén  poden
solicitarnos o CVV (código que aparece no reverso da tarxeta) para confirmar o
noso pago chegado o momento.

Aínda que implique o intercambio dos nosos datos bancarios é un método de pago moi
seguro, a condición de que a web onde realicemos a compra dispoña dunha pasarela de
pago dalgún banco, que se encargará de verificar a autenticidade dos datos da tarxeta e
de protexer os nosos datos. 

As pasarelas de pago son servizos en liña que ofrecen as entidades bancarias. Cando
realizamos un pago en liña somos redirixidos a unha web segura, propiedade do banco,
desde  onde  podemos  realizar  esta  transacción  con  seguridade,  xa  que  a  nosa
información vai estar protexida e inaccesible pola propia web de compra en liña ou
outros usuarios.

En caso contrario, a seguridade dos nosos datos recaerá exclusivamente na tenda, polo
que debemos asegurarnos sempre de realizar as nosas compras só en webs seguras e
fiables  (https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/06/19/como-comprar-online-y-no-
caer-en-el-intento).

No caso de realizar compras nunha web fraudulenta, corremos o risco de que os datos
da nosa tarxeta terminen en mans dun ciberdelincuente. Con esta información podería
realizar  compras  sen  o  noso  consentimento,  así  como  transferencias  ou  mesmo
utilizalos para obter aínda máis información sobre nós mediante técnicas de enxeñería
social,  como  o  phishing  (https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2021/11/17/que-es-el-
phishing).

Así mesmo, o máis seguro sempre será dispoñer dunha tarxeta exclusiva para as nosas
compras en liña, onde depositemos só a cantidade que queiramos gastar. Deste xeito,
se por erro realizásemos unha compra nun sitio fraudulento, só afectaría á devandita
tarxeta.
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Pagos cun intermediario a través de Internet

Outro dos métodos de pago máis comúns á hora de comprar por Internet é o uso de
empresas de confianza que actúan de intermediarias (PayPal, Amazon Pay, Google Pay
ou Apple Pay). A súa función é a de formalizar os pagos, anonimizándolos fronte á
tenda en liña e evitando que o vendedor coñeza os datos da nosa tarxeta.

• Os usuarios só necesitaremos dispoñer dunha conta creada na aplicación ou web
do  intermediario.  É  importante  que  nos  aseguremos  de  utilizar  sempre  un
contrasinal   robusta para protexer a  nosa conta e asegurarnos de usar unha
empresa intermediaria fiable e recoñecida.



• Logo,  deberemos  configurar  os  datos  da  nosa  conta  bancaria  ou  tarxeta  de
crédito que vaiamos utilizar para as nosas compras en liña.

• Finalmente, se a tenda en liña permíteo, seleccionariamos este método de pago,
ingresariamos a nosa conta e realizariamos o pago.

A seguridade deste método reside en que, á hora de realizar o pago, os datos da nosa
tarxeta non se compartirán co vendedor e, en caso de fraude, eles axudarannos a evitar
perder o noso diñeiro ou que nolo devolvan.

Os  ciberdelincuentes  adoitan  recorrer  a  correos  fraudulentos
(https://www.osi.es/es/como-identificar-un-correo-electronico-malicioso),  facéndose
pasar por este tipo de plataformas para obter os nosos datos de acceso e conseguir a
nosa información persoal e bancaria. Por iso, é fundamental que saibamos identificar
este tipo de correos.

Pagos co teléfono móbil ( NFC) con Google Pay ou Apple Pay

Tamén podemos realizar pagos co noso dispositivo móbil en tendas físicas, como no
estanco,  o supermercado ou outros establecementos.  A maioría de dispositivos que
saen  ao  mercado  levan  incorporado  un  chip  con  tecnoloxía  NFC  que  nos  permite
realizar pagos sen contacto, do mesmo xeito que moitas tarxetas. 

Para  utilizalo,  debemos  ter  vinculada  algunha  tarxeta  de  crédito  á  nosa  conta  de
Google ou Apple. Para iso:

• Deberemos  ingresar  na  aplicación  Apple  Pay  ou  Google  Pay do  noso
smartphone e engadir un método de pago.

• Despois,  debemos  ingresar  os  datos  da  nosa  tarxeta.  Tamén  é  posible  que
podamos  realizar  unha  foto  sobre  a  mesma para  que  a  aplicación  ingréseos
automaticamente.
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• Unha  vez  feito,  só  deberemos asegurarnos  de  ter  o  NFC  activado no  noso
dispositivo.  Para  iso,  podemos  arrastrar  o  dedo  desde  a  parte  superior  da
pantalla cara abaixo e pulsar sobre a icona NFC para activalo.

• Finalmente,  cando  teñamos  que  pagar  nalgún  establecemento  bastará  con
achegar o noso teléfono e seleccionar a
tarxeta  coa  que  queremos  pagar.  En
dispositivos  Apple  e  o  seu  mecanismo
Apple Pay será necesario pulsar sobre o
botón  de  ‘Aceso’  e  realizar  o
recoñecemento facial ou outro método de
desbloqueo que establecésemos para que
se efectúe o pago.

A seguridade deste sistema é a mesma que co
pago  con  intermediarios.  Tanto  Google  com
Apple  encargaranse  de  protexer  e  anonimizar
nosa información fronte ao vendedor. Á súa vez,
as  nosas  contas  en  Google  Pay  ou  Apple  Pay
permitirannos  realizar  pagos  dentro  dos
servizos de Google e Apple, utilizando a nosa conta e a tarxeta que vinculásemos. En
esencia,  son moi similares ás plataformas de pago,  como PayPal,  xa  que actúan de
intermediarios, asegurando que a transacción se realice de forma segura.



Por norma xeral, este método de pago é moi seguro. Con todo, non podemos depender
unicamente  dos  seus  mecanismos  de  seguridade.  Sempre  que  realicemos  compras
utilizando este método deberémonos de asegurar  de que estamos a comprar, canto
estamos a pagar e, no caso de aplicacións, comprobar que non fagan un uso abusivo
dos nosos permisos (https://www.osi.es/es/actualidad/historias-reales/2019/04/17/por-
que-piden-tantos-permisos-las-apps)  e  revisar  as valoracións e comentarios doutros
usuarios.

Pagos co teléfono móbil a través dun intermediario (Bizum)

Bizum é un tipo de tecnoloxía que moitas entidades bancarias han comezado a utilizar
para crear as súas propias aplicacións, de modo que cada unha dispón da súa propia. Os
usuarios  podemos  descargalas  e  utilizalas  para  transferir  pequenas  cantidades  de
diñeiro desde un dispositivo móbil a outro.

A  seguridade  de  Bizum  depende  da
propia seguridade da nosa aplicación de
banca  en  liña,  xa  que  está  integrada
directamente nas aplicacións dos nosos
bancos. Normalmente,  estas  aplicacións
son  moi  seguras,  xa  que  contan  con
sistemas  de   encriptación  e  a  dobre
verificación
(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/201
9/02/27/el-factor-de-autenticacion-doble-
y-multiple)  para  autorizar  calquera  pago
desde a app.

• Para  pagar,  é  necesario
descargarnos a app desde Play Store
ou  App  Store  e  vinculala  ao  noso
banco,  utilizando  o  usuario  e
contrasinal  que  usemos  para
acceder á aplicación do noso banco.
Lembra que hai unha app de Bizum
para cada entidade bancaria.

• Despois,  deberemos  crear  unha
clave de 4 díxitos que nos axudará
a  identificarnos  para  autorizar  as
transferencias  de  diñeiro  que
fagamos.

• Por  seguridade,  algunhas
aplicacións  solicitarannos  a  nosa
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firma electrónica, unha combinación de cifras que configurariamos ao instalar a
aplicación correspondente ao noso banco para autenticar a nosa identidade.

• Finalmente, deberemos introducir o número de teléfono da persoa ou entidade á
que realizaremos o pago, validar a transacción e ingresar o código que nos envíen
ao noso teléfono móbil.

Son comúns as fraudes onde os ciberdelincuentes fanse pasar por entidades bancarias,
da  Administración  ou  mesmo  ONG,  solicitando  pagos  por  Bizum  a  través  de  SMS
(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2021/11/17/que-es-el-smishing. Dada a facilidade
e rapidez coa que podemos realizar este tipo de transferencias,  é fundamental que
prestemos especial atención a quen estamos a enviar o noso diñeiro. 

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)
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