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பா�காப்பாக இ�ங்கள்

மின்-வண�க ேமாச�கள்
இைணயம் வழியாகப் ெபா�ட்கைள வாங்�ம் தளங்கள�ல்
வழக்கமாக நிக�ம் ேமாச�.

இ� எப்ப� நிகழ்கிற�?
• ேமாச� ெசய்பவர்கள் சம�பத்திய சாதனங்கள், வைரய�க்கப்பட்ட பதிப்�
 எனக் �றி ெவள�ய�டப்ப�ம் வண�கப் ெபா�ட்கள் அல்ல� இைச
 நிகழ்ச்சிக்கான �ைழ�ச்சீட்�கள் ஆகியவற்�க்� சிறந்த  வ�ைலகைள
 வழங்கி இைணயம் வழியாகப் ெபா�ட்கள் வாங்�பவர்கைளத்
 �ண்டக்��ம்.

• ேமாச� ெசய்பவர்கள் இைணயவழி வ�ற்கப்ப�ம் ெபா�ட்க�க்காக
 வாங்�பவர்கள�டம் �ன்பணத்ைதக் ேகட்�ப் ெபற்�, ப�ன்னர்
 ெபா�ட்கைள வழங்கத் தவறிவ��கிறார்கள்.

• சில நிகழ்�கள�ல், வாங்�பவர்கள் பணம் ெச�த்திய ப�ற� ��தல்
 கட்டணங்கைளச் ெச�த்�மா�ம் அவர்கள் ேகட்கலாம் (எ.கா.
 ச�ைகையத் தக்கைவத்�க்ெகாள்ளக் ��தல் கட்டணம் அல்ல�
 மைறக்கப்பட்ட ஒப்பைடப்�ச் ெசல�கள்).

• ேகாவ�ட்-19 கி�மித்ெதாற்�க் காலத்தில், ேமாச� ெசய்பவர்கள் �கக்
 கவசங்கள் மற்�ம் ைககைளச் �த்தம் ெசய்வதற்கான கி�மிநாசின�கள்
 ேபான்ற ெபா�ட்கைள மட்�மல்லா�, வ�ைளயாட்�ச் சாதனங்கள் மற்�ம்
 ப�ற வ �ட்� ெபா��ேபாக்�த் தயா�ப்�கள் அல்ல� வ �ட்ைட அ�ப்பைடயாகக்
 ெகாண்ட கற்ற�க்கான ம�க்கண�ன�கள் (ேலப்டாப்கள்) மற்�ம்
 ைகக்கண�ன�கள் (ேடப்ெலட்�கள்) ஆகியவற்ைற�ம் ச�ைக வ�ைலய�ல்
 வழங்கி மக்கைள ஈர்க்கின்றனர்.

• சிங்கப்��ல் மின்-வண�க ேமாச�கள�ன் எண்ண�க்ைக 2018 �தல் 2019
 வைர 1,013 -இல் இ�ந்� 1,435 ஆக உயர்ந்த�. இ�ேவ சிங்கப்��ல்
 நிக�ம் மிக�ம் ெபா�வான வைக ேமாச� ஆ�ம்.

• இந்த ேமாச�கள் பல ப�ரபலமான இைணயம் வழியாகப் ெபா�ட்கைள
 வாங்�ம் தளங்களான கேராெசல் (Carousell), ஷாப்ப� (Shopee) மற்�ம்
 லாசாடா (Lazada) ேபான்றவற்றில் நிகழ்கின்றன. இத்தைகய ேமாச�கள்
 மின்ன�ப் ெபா�ட்கள் மற்�ம் கைல நிகழ்ச்சிகள் மற்�ம்
 ெபா��ேபாக்� நிகழ்ச்சிக�க்கான �ைழ�ச்சீட்�கள் ஆகியவற்றின்
 வ�ற்பைனய�ல் ஈ�ப�கின்றன.

• ேகாவ�ட்-19 கி�மித்ெதாற்� பரவலின் ேபா�, ேமாச� ெசய்பவர்கள்
 மக்கள�ன் அச்சத்ைதப் பயன்ப�த்தி �கக் கவசங்கைள வ�ற்பைன
 ெசய்வதாகப் ேபாலியாக வ�ளம்பரம் ெசய்� வா�க்ைகயாளர்கைள
 ஏமாற்றி�ள்ளனர், ேம�ம் வா�க்ைகயாளர்கள் வங்கிப் ப�வர்த்தைன
 வழியாக �ன்பணம் ெச�த்திய ப�ற� அவர்கைளத் ெதாடர்�ெகாள்ள
 ��யாமல் ேபான�.

�ரித�ற்பைன

இலவசஅைனத�்லகஒப்பைடப்�

இப்ேபாேதவாங்�க

தள்�ப�

#பா�காப்பாக இ�ங்கள்

கிள�க் ெசய்வதற்� �ன்னர்
ச�பார்க்க�ம்

நான் எதற்காக இைதத்
ெத�ந்�ெகாள்ள ேவண்�ம்?

இவர� ஆதர�டன்:

ஆதரவள�த்தவர்:

சிங்கப்��ல் �காரள�க்கப்பட்�ள்ள
மின்-வண�க ேமாச�கள்

(த ஸ்ட்ெரய�ட்ஸ் ைடம்ஸ், 2019)
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மின் -வண�க ேமாச�கள�ல்
இ�ந்� என்ைன எவ்வா�
பா�காத்�க் ெகாள்வ�?

#பா�காப்பாக இ�ங்கள்

கிள�க் ெசய்வதற்� �ன்னர்
ச�பார்க்க�ம்

தங்கள் ெபா�ட்கைள அைனவ�ம் நம்பக்��ய வைகய�ல்
�ைறந்த வ�ைலய�ல் வ�ற்பைன ெசய்வதாக வ�ளம்பரம்
ெசய்�ம் வ�ற்பைனயாளர்கள�டமி�ந்� எச்ச�க்ைகயாக
இ�ங்கள்.

மின்-வண�கத் தளம் எவ்வா� தன�
வா�க்ைகயாளர்கள�ன் நலன்கைளப் பா�காக்கிற�
மற்�ம் சர்ச்ைசகைளத் த�ர்க்க உத�கிற� என்பைதக்
கண்டறிய�ம். PayNow, PayPal, Mastercard அல்ல� VISA
ேபான்ற அங்கீகாரம் ெபற்ற இைணயவழிக் கட்டணம்
ெச�த்�ம் தளத்ைத வண�கர் பயன்ப�த்�கிறார்
என்பைத உ�திெசய்� ெகாள்ள�ம்.

ேம�ம், ஏராளமான இலவசப் ெபா�ட்கள் வழங்�வதாக
வ�ளம்பரம் ெசய்யப்பட்டால் கவனமாக இ�ங்கள்.

வாங்�பவர் ெபா�ட்கைளப் ெபற்ற ப�ற� மட்�ேம
வ�ற்பைனயாள�க்�ப் பணத்ைத வ��வ�க்�ம் வசதிைய
வழங்�ம் நம்பகமான தளங்கள�ல் ப�வர்த்தைன ெசய்�ங்கள்.

சாத்தியப்ப�ம் இடத்தில், ெபா�ட்கள் ஒப்பைடக்கப்பட்ட
ப�ற� பணம் ெச�த்�ம் �ைறையத் ேதர்� ெசய்�ங்கள்.
�றிப்பாக, இைணயவழி வ�ளம்பரங்கள் அல்ல�
மின்-சந்ைதெவள� வ�ளம்பரங்கள் �லம் ந�ங்கள் ப�வர்த்தைன
ெசய்கிற�ர்கள் என்றால் இ� மிக�ம் �க்கியமான�. ேந�ல்
சந்திப்ப� சாத்தியமில்ைல என்றால், �றிப்பாக அதிக
மதிப்�ள்ள ெபா�ட்கள் என்றால், ந�ங்கள் கவனமாகப்
ப�சீலிக்க ேவண்�ய� அவசியமா�ம்.

இலவசப்ெபா�டக்ள்

வண
ிகர்

இைணயம் வழியாகப் ெபா�ட்கைள வாங்�ம் ேபா�
உங்கைள ந�ங்கேள பா�காத்�க் ெகாள்வதற்கான சில

வழிகள் இங்ேக ெகா�க்கப்பட்�ள்ளன!

ெபா�ட்கைள வாங்�பவர்

இவர� ஆதர�டன்:

ஆதரவள�த்தவர்:
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�ன்-சநை்தெவளி
CASE’இன் நி�வனஎசச்ரிகை்கப் பட�்யல்

அைடயாள அடை்ட எண்

இைணயவ�க்கைட
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#பா�காப்பாக இ�ங்கள்

கிள�க் ெசய்வதற்� �ன்னர்
ச�பார்க்க�ம்

�றிப்பாக அதிக மதிப்�ள்ள ெபா�ட்கைள நன்�
அறி�கமான அல்ல� �கழ்ெபற்ற இைணயவழி
வ�ற்பைனயாளர்கள�டமி�ந்� வாங்க�ம்.

இைணயவழி வ�ற்பைனயாளைரப் பற்றிய �தந்தரமான
ம�ளாய்�கைள�ம், தயா�ப்�கள�ன் நம்பகத்தன்ைம, தரம்
மற்�ம் ஒப்பைடப்� மற்�ம் வ�ற்பைனக்�ப் ப�ந்ைதய
ேசைவ பற்றிய கடந்தகால வா�க்ைகயாளர்கள�ன்
க�த்�கைள�ம் வாசிக்க�ம். என��ம், ம�ளாய்�க�ம் �ட
ேபாலியாக இ�க்கலாம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்க. நல்ல
மதிப்ப��கைளக் ெகாண்��க்�ம் வ�ற்பைனயாளர்கள�ன்
கணக்�கைள ேமாச� ெசய்பவர்கள் வாங்கி, தங்கள்
ேமாச�கைள ேமற்ெகாள்ளலாம்.

ந�ங்கள் ஒ� வண�க�டமி�ந்� �தல் �ைறயாக
வாங்�கிற�ர்கள் என்றால், அதிக மதிப்�ள்ள ெபா�ட்கள்
வாங்�வைதத் தவ�ர்க்க�ம்.

அந்த வண�கர் சிங்கப்�ர் பயன �ட்டாளர் சங்கத்தின் (CASE)
நி�வன எச்ச�க்ைகப் பட்�யலில் உள்ளாரா என்�
ச�பார்க்க�ம் – www.case.org.sg/consumeralertlist.aspx .அந்த
வண�கர் பட்�யலில் இ�ந்தால், அவ�டமி�ந்�
வாங்�வைதத் தவ�ர்க்க�ம்.

ேமாச� ெசய்பவர்கள் தங்கள் நம்பகத்தன்ைமைய
அதிக�ப்பதற்காக உள்�ர் வங்கிக் கணக்�கைள
அல்ல� தி�டப்பட்ட அைடயாள அட்ைடய�ன்
படங்கைள வழங்கக்��ம், எனேவ அத்தகவல்கைள
நம்பகத்தன்ைமய�ன் சான்றாக எ�த்�க் ெகாள்ள
ேவண்டாம்.

ெமாதத்ம்ெபா�டக்ள்

கணக�்ற்�ப்பணம் ெச�த�்க

இப்ேபாேத வாங்�க

இைணயம் வழியாகப் ெபா�ட்கைள வாங்�ம் ேபா�
உங்கைள ந�ங்கேள பா�காத்�க் ெகாள்வதற்கான

சில வழிகள் இங்ேக ெகா�க்கப்பட்�ள்ளன!

இவர� ஆதர�டன்:

ஆதரவள�த்தவர்:


