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PREDSTAVITEV

SI SPLET

Kako (ne)varno je vaše spletno/
mobilno bančništvo?
.. Živimo v dobi, ko večina ljudi uporablja spletno ali mobilno banko za vsakodnevna nakazila in plačila. Pa se sploh zavedamo, katere
nevarnosti prežijo na nas in naše bančne podatke? ..
Bančna zlonamerna programska oprema je leta 2018 doživela “razcvet”. Napadi na spletne
in mobilne banke so bili vse bolj pogosti. Še
posebej so bili na udaru Androidni mobilni telefoni in tablični računalniki. Pojavilo se je malo morje ponarejenih bančnih aplikacij, ki so
bile na las podobne pravim. Uporabniki so tako velikokrat naložili napačno aplikacijo, vpisali svoje bančne in osebne podatke, njihov
denar pa je iz računa izginil preden so opazili,
da gre za prevaro.

Kako varno je plačevanje preko mobilnega
telefona?
Vsakodnevno se na spletu pojavljajo novi virusi, ponarejene aplikacije, vdori v bančne sisteme in kraja bančnih podatkov. Na koncu jih v
grobem razdelimo v dve skupini: trojanski virusi za mobilne banke in ponarejene bančne
aplikacije. Obe skupini imata isti cilj – krajo poverilnic oziroma krajo denarja iz bančnih računov žrtev. Vendar so njihove strategije za doseganje teh ciljev različne. To pomeni, da se
tudi različno ubranimo pred njimi. Bančni trojanci na nas po navadi prežijo na spletnih straneh, lahko tudi v drugih aplikacijah, ki jih namestimo. Velikokrat so prikazane kot nekaj zabavnega ali uporabnega, morda celo zanimivega za bralca, uporabnik pa s klikom na novico prenese virus, ki se aktivira, ko uporabnik
odpre mobilno banko. Žrtve se velikokrat ne

zavedajo, da so bile ogoljufane, dokler ne
ugotovijo, da je bil denar ukraden. Ponarejene
bančne aplikacije so enostavnejše - uporabnike z videzom prepričajo, da so pravilne. Ko jih
uporabnik namesti in zažene, vnese svoje
bančne in osebne podatke, potem pa kaj kmalu ugotovi, da aplikacija ne vsebuje ostalih
bančnih funkcij. Žrtve zato običajno že prej
ugotovijo, da so bile ogoljufane.

Kaj pa spletno bančništvo?
Poleg mobilnega bančništva je izredno izpostavljeno tudi spletno bančništvo. Banke se
vsakodnevno soočajo z vdori v spletne banke
njihovih uporabnikov. Vedno več bank ozavešča
svoje stranke o uporabi antivirusnih programov
in kako prepoznati ponarejene spletne banke.
Pomembno je, da vedno preverimo, kam nas
spletna stran banke usmeri. Preverimo tudi domeno spletne strani in ali je levo poleg domene
zelena ključavnica, potem pa naredimo zaznamek spletne strani.

Kako se zaščititi pred krajo podatkov ali
denarja?
Poleg tega, da uporabljamo zapletena gesla,
upoštevajmo tudi zgoraj omenjene varno-
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stne napotke. Programsko opremo je treba
sproti posodabljati, še prej pa moramo biti
pozorni, da jo kupimo pri preverjenem prodajalcu. Aplikacije vedno prenašamo iz preverjene trgovine, hkrati pa v samih aplikacijah pazimo na oglase, ki se pojavljajo ob straneh
aplikacije. Poleg vsega naštetega si pomagamo tudi z antivirusnimi programi.
Pri ESET-u smo razvili varnostno rešitev za
mobilne naprave in tablice z operacijskim sistemom Android, ESET Mobile Security, ki vašo
mobilno napravo ščiti pred zlonamernimi
aplikacijami in drugimi nevarnimi datotekami,
ki bi ji lahko škodile, ravno tako pa vam omogoča izsleditev izgubljenega telefona. Vsebuje varnostno pregledovanje vseh aplikacij, datotek in map ter spominskih kartic, omogoča
blokiranje klicev in oddaljeno brisanje z enostavnim SMS ukazom ter GPS lociranje, s pomočjo katerega lahko izsledite izgubljeno ali
odtujeno mobilno napravo. Za zaščito računalnikov pa priporočamo program ESET Internet Security, ki poskrbi za dodatno zaščito
spletnega bančništva. Poleg vseh osnovnih
funkcij zaščite vam ščiti tudi domači wi-fi usmerjevalnik, na javnih wi-fi omrežjih vas ohranja nevidne in tako preprečuje vdor.
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