KIES VOOR 100%
DIGITALE VEILIGHEID

KIES VOOR NORTON

TM

In de huidige verbonden wereld loop je makkelijk gevaar.
Om toegang te krijgen tot wat je wilt, kun jij je persoonlijke
informatie en privacy delen. Of je maakt verbinding met
onveilige wifi om online te gaan. NortonTM 360 biedt volledige
bescherming om je digitale leven veiliger te houden met
Apparaatbeveiliging om te helpen voorkomen dat hackers
toegang krijgen tot je apparaten, een VPN om anderen
niet mee te laten kijken bij je wifi-activiteiten, Dark Web
Monitoring en meer.
Kies voor digitale veiligheid.
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Je abonnement is goed voor 10 apparaten en geldig voor 1 jaar. Wordt niet
automatisch verlengd. Stopt vanzelf.
NortonTM 360 biedt krachtige beschermingslagen voor je apparaten en online privacy
tegen cyberbedreigingen, allemaal in één oplossing.

Dark Web Monitoring
Wij houden het dark web in
de gaten en stellen je op de
hoogte als wij je persoonlijke
informatie vinden, inclusief je
gamertags, gebruikersnamen en
e-mailadressen.

Cloudback-up voor pc – 75 GB
Preventieve maatregel tegen
gegevensverlies.
Apparaatbeveiliging
Bankieren, surfen en online winkelen
vanaf je apparaat. Wij helpen je
veilig te blijven.

Secure VPN
De vrijheid om overal veiliger
verbinding te maken met wifi.

SafeCam
Bescherm jezelf tegen pottenkijkers.

Wachtwoordbeheer
Helpt je al je wachtwoorden veilig te
houden.

Ouderlijk toezicht
Helpt je kinderen hun verbonden
wereld veiliger te verkennen.

Het dark web

Je hebt weleens gehoord van het dark web, maar weet je ook wat zich allemaal afspeelt
op het dark web, dat mysterieuze stukje internet waar criminelen illegale drugs kopen,
pornografie uitwisselen en gestolen persoonlijke informatie en creditcardgegevens
verkopen?
Een groot deel van het dark web wordt gebruikt voor het kopen en verkopen van gestolen
financiële en persoonlijke informatie. Als je informatie bijvoorbeeld na een datalek op het
dark web terechtkomt, kan een identiteitsdief toegang krijgen tot die informatie. Deze
criminelen kunnen dan je privé-informatie gebruiken om met jouw creditcardgegevens
flatscreen-tv’s en computers te kopen, leningen af te sluiten, nieuwe creditcards te openen
op jouw naam of zelfs geld van je bankrekening af te halen. Deze dreiging is reëel. Je
kunt overwegen om je aan te melden voor toezicht op het dark web om je persoonlijke
informatie te helpen bewaken.

Wat moet ik doen als mijn
persoonlijke informatie wordt
gevonden bij een darkwebscan?
Wijzig je wachtwoorden
Veiligheidsexperts raden aan je wachtwoorden te
wijzigen zodra je ontdekt dat je persoonlijke informatie is
blootgesteld. Gebruik nooit dezelfde wachtwoorden voor
verschillende sites en zorg dat je nieuwe wachtwoorden
complex en moeilijk te raden zijn. Hoe ingewikkelder
je wachtwoorden – met verschillende letters, cijfers en
symbolen – hoe beter. Je kunt een wachtwoordmanager
gebruiken die sterke, veilige wachtwoorden kan opslaan
en genereren. NortonTM 360 Premium bevat een
wachtwoordmanager waarmee je al je wachtwoorden
op één veilige plaats kunt bewaren. NortonTM Password Manager is niet exclusief
inbegrepen bij de NortonTM 360-functionaliteit en is los ook kosteloos verkrijgbaar.
Breng onmiddellijk je banken, creditcardmaatschappijen en andere financiële
dienstverleners op de hoogte
Als bij een scan wordt vastgesteld dat je creditcard- of bankrekeningnummers worden
blootgesteld, bel dan onmiddellijk de financiële dienstverleners. Zo kunnen mogelijke
transacties worden gesignaleerd die buiten jouw medeweten plaatsvinden en kan de
financiële instelling je nieuwe rekeningnummers geven om je financiële informatie veilig te
stellen.
Controleer je creditcardafschriften
Controleer je creditcardafschriften op verdachte aankopen. Als je verdachte
afschrijvingen ziet, neem dan onmiddellijk contact op met de creditcardmaatschappij. Als
je na het ontdekken van de frauduleuze afschrijving onmiddellijk contact opneemt met je
bank of de creditcardprovider, word je mogelijk niet aansprakelijk gesteld voor kosten die
door criminelen zijn gemaakt. Als je frauduleuze aankopen aantreft, is het altijd een goed
idee om voor de zekerheid een nieuwe creditcard en een nieuw rekeningnummer aan te
vragen bij de creditcardprovider.
NortonTM 360 Premium bevat Dark Web. Als je bang bent dat je financiële informatie wordt
blootgesteld op het dark web, kan deze service je angsten wegnemen of bevestigen.

Wat is phishing?
Phishing is een cybercriminaliteit waarbij oplichters gevoelige informatie of gegevens
van jou proberen te lokken door zichzelf te vermommen als een betrouwbare bron.
Phishers gebruiken meerdere platformen.

Hoe werkt phishing?
1. De phisher begint met te bepalen wie zijn beoogde slachtoffers zullen zijn (op
organisatie- of individueel niveau) en creëert strategieën om gegevens te
verzamelen die hij kan gebruiken om aan te vallen.
2. Vervolgens maakt de phisher methoden zoals valse e-mails of valse webpagina’s
om berichten te verzenden die gegevens van zijn slachtoffers lokken.
3. Phishers sturen vervolgens berichten die de slachtoffers betrouwbaar lijken en
beginnen met de aanval.
4. Zodra de aanval is uitgevoerd, zullen phishers de gegevens die de slachtoffers op
de valse webpagina’s verstrekken, controleren en verzamelen.
5. Ten slotte gebruiken phishers de verzamelde gegevens om illegale aankopen te
doen of frauduleuze handelingen te plegen.

6 veelvoorkomende soorten phishing
1. Email phishing: oplichters maken e-mails die zich voordoen als legitieme
bedrijven en proberen je informatie te stelen.
2. Spear phishing: vergelijkbaar met email phishing, maar de berichten zijn
persoonlijker. Ze kunnen bijvoorbeeld van je baas lijken te komen.
3. Clone phishing: oplichters repliceren een e-mail die je hebt ontvangen, maar
voegen een gevaarlijke bijlage of link toe.
4. Whaling: oplichters richten zich op hooggeplaatste leidinggevenden om toegang
te krijgen tot gevoelige gegevens of geld.
5. Pop-up phishing: frauduleuze pop-ups verleiden gebruikers om malware te
installeren.
6. Smishing: een vorm van phishing, smishing, is wanneer iemand je probeert te
misleiden om hem je privégegevens te geven via een sms-bericht. Smishing is een
opkomende en groeiende bedreiging in de wereld van onlinebeveiliging.

Wat te doen als je bent opgelicht?
Wijzig je wachtwoorden: van je computer, financiële instellingen, je Norton-account
en alle andere met een wachtwoord beveiligde websites die je bezoekt. Voer een
volledige systeemscan uit op virussen op je computer.
Neem contact op met je bank om te melden dat er fraude met je rekening is
gepleegd. Gebruik NortonTM Power Eraser (die je gratis kan downloaden via
support.norton.com) om je computer te scannen om complexere bedreigingen te
detecteren die een traditioneel antivirusprogramma niet kan detecteren.
Dien een klacht in bij het juiste fraudebestrijdingsbureau.

