
 

Estafa a nivell mundial en compres 

en línia pel “Black Friday” 

Alerta!! 

   

El Black Friday, és una tradició que ve dels Estats Units , es coneix com a 
Divendres negre i és  el dia que s’inaugura la temporada de compres 
nadalenques amb significatives rebaixes en moltes botigues detallistes i grans 
magatzems. Es celebra el quart dijous del mes de novembre, i ens ha arribat a 
nosaltres aquesta costum sobretot a través de poder fer les compres per 
internet. 

I amb aquest esdeveniment, han sorgit estafes que els autors  volen 
aconseguir : 

 Fer càrrecs de  compres amb la nostra targeta. 

 Les nostres  dades bancàries per poder fer contractes i altres càrrecs 
bancaris. 

I hem de tenir en compte... 

 Que hi ha   grans quantitats de webs falses on es llancen  campanyes 
publicitàries fraudulentes. 

 Ens poden estafar tant en roba, complements, electrònica o qualsevol 
altre producte. 

 Moltes webs imiten perfectament l’aparença de les oficials oferint 
descomptes  de fins el 90%. 

 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Estats_Units


Recomanacions 

 DESCONFIEU d'ofertes que facin descomptes molt exagerats. 

 OBSERVA L’ASPECTE VISUAL DE LA WEB, les errades ortogràfiques o 
frases incoherents i una pàgina web poc atractiva poden ser indicis d’estafa. 

 COMPAREU els descomptes directament a la pàgina oficial de la marca o les 
seves xarxes socials. 

 CONSULTA OPNIONS D’ALTRES USUARIS, Informa’t en cercadors, xarxes 
socials i fòrums per comprovar quina opinió tenen altres persones sobre una 
web o un venedor. 

 BUSCA I REVISA LA POLÍTICA DE PRIVACITAT I DEVOLUCIONS, Abans de 
comprar en una botiga en línia revisa que tingui la seva política de privacitat en 
un lloc visible i que estigui actualitzada. 

 NO PAGUIS PER AVANÇAT, Rebutja qualsevol tipus d’oferta que et demani 
diners per avançat i utilitza un sistema de pagament segur. 

 Controla les operacions bancàries 

 Escolliu botigues online de confiança 

 

 

 

 

 

 

 


