Compania Moldtelecom vă avertizează despre posibilitatea efectuării
conectărilor internaţionale "nedorite" când vă aflaţi în reţeaua Internet.
Cauza: aceste conectări sunt posibile atunci, când accesaţi unul dintre banere sau referinţe
cu anunţuri de tip "Free instant acces" (Acces instantaneu gratuit). În majoritatea cazurilor
aceste link-uri vă ghidează spre site-uri cu conţinut specific.
Când acceptaţi propunerea, apare o fereastră cu text în limba engleză, sensul căruia este de a obţine de la dumneavoastră răspunsul afirmativ în acordul despre instalarea şi folosirea
programului de acces la resursele Internet a unui oarecare operator străin. Atunci când
apăsaţi butonul "Please Enter Now!” ("Enter", "Next", "Ok") în calculatorul dvs. se
instalează un program, vizibil sau ascuns, care întrerupe legătura actuală cu operatorul local
şi culege un număr de telefon internaţional, prin care imediat (iar apoi implicit) calculatorul
realizează accesul la Internet. Accesul poate fi efectuat chiar şi în lipsa dvs., este suficientă
doar conectarea calculatorului la firul telefonic.
Consecinţe: Deoarece pentru accesul la Internet s-a folosit o legătură internaţională, la
sfârşitul lunii, Moldtelecom vă va prezenta contul spre plată pentru convorbirile
internaţionale efectuate conform tarifelor în vigoare. Costul acestor conectări poate ajunge
la 100 lei/minut, în unele cazuri - şi mai mult, în dependenţă de ţară, perioadă a zilei şi zi a
săptămânii.
Pentru a preveni şi evita "conectările nedorite" Moldtelecom vă recomandă:
-

-

Activarea serviciul "Restricţionare cu parolă a apelurilor de ieşire", astfel se
blochează accesul neautorizat la formarea numerelor internaţionale (informaţii
suplimentare la tel. 11855)
Evitarea a tot felul de banere dubioase sau referinţe cu inscripţia "Free (instant)
acces", "No credit card required", etc.
Utilizarea programelor firewall, antispyware şi antivirus.

Informaţii suplimentare aflaţi la 11855 (apel gratuit).
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Pentru a afla mai multe informaţii despre serviciile Moldtelecom apelaţi Serviciul Suport Business Clienţi la
numărul 11855, accesaţi www.moldtelecom.md sau vizitaţi-ne la cel mai apropiat centru comercial Moldtelecom.

