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Oszustwa internetowe

2. Zagrożenia w sieci

Najczęstsze rodzajezagrożeń,
z jakimi możesz się spotkać w sieci

Co to jest?
Do najczęstszych oszustw internetowych należą oszustwa na aukcjach, sklepach mające na
celu nakłonienie Cię do zakupienia i zapłacenia za coś, czego ostatecznie nie otrzymasz.

Jak rozpoznać?
Wiele oszustw internetowych może sprawiać wrażenie świetnych ofert. Zachęceni dobrą ceną
niestety z ufnością klikamy w przesłane nam smsem lub e-mailem linki do dokonania
płatności. Przykładem może być płatność za przesyłkę kurierską w celu dostarczenia
bezpłatnego towaru wystawionego np. na portalu OLX. Link bardzo często prowadzi do
fałszywej strony operatora płatności np. Dotpay, gdzie nieświadomi niczego przelewamy swoje
pieniądze, a towar ostatecznie do nas nie trafia.



Phishing

2. Zagrożenia w sieci

Najczęstsze rodzajezagrożeń,
z jakimi możesz się spotkać w sieci

Co to jest
Phishing to przebiegła metoda polegająca na wysyłaniu fałszywych e-maili z załącznikami
zawierającymi złośliwe oprogramowanie lub z linkami przekierowującymi na fałszywe
strony internetowe. W ten sposób przestępcy chcą nakłonić Cię do ujawnienia Twoich
danych, takich jak np. pesel, nr dowodu, adres, hasła, numery kart kredytowych i kont
bankowych.

Jak rozpoznać
Jeśli otrzymasz komunikaty z prośbą o ujawnienie danych osobowych, najczęściej za
pośrednictwem poczty elektronicznej (np. podejrzane e-maile nadesłane z nieznanych
adresów mailowych z linkami lub załącznikami wewnątrz wiadomości ), bądź stron
internetowych (np. fałszywa strona logowania prosząca poza NIKiem i hasłem o inne dane)
bądź czujny.



Malware

2. Zagrożenia w sieci

Najczęstsze rodzajezagrożeń,
z jakimi możesz się spotkać w sieci

Co to jest
Malware jest szkodliwym oprogramowaniem, które ma na celu potajemnie uzyskać dostęp
do komputera bądź urządzenia mobilnego bez wiedzy jego użytkownika. Hakerzy
wykorzystują malware do różnych celów takich jak pozyskanie danych osobowych lub haseł
do bankowości elektronicznej, co dalej może skutkować kradzieżą pieniędzy z konta.

Jak rozpoznać
Jeśli Twoje urządzenie działa bardzo wolno, często się zawiesza, otrzymujesz dużo
wyskakujących okienek lub zwiększa się ilość spamu, bardzo możliwe, że zostało
zainfekowane przez szkodliwe oprogramowanie.



Socjotechnika

2. Zagrożenia w sieci

Najczęstsze rodzajezagrożeń,
z jakimi możesz się spotkać w sieci

Co to jest
Socjotechnika polega na oszukiwaniu ludzi w celu nakłonienia ich do ujawnienia poufnych
danych bądź przejęcia dostępu do urządzenia.

Jak rozpoznać
Wszelkie niespodziewane e-maile dotyczące np. niezapłaconej faktury bądź też odebrania
ważnej przesyłki pocztowej, gdzie jesteś proszony o kliknięcie w link, powinieneś traktować
bardzo ostrożnie. Bądź czujny również, kiedy Twój przyjaciel wysyła Ci prośbę przy pomocy
komunikatora internetowego o przelew na dużą kwotę – po drugiej stronie wcale nie musi
znajdować się osoba, którą znasz.



Fałszywe aplikacje mobilne

2. Zagrożenia w sieci

Najczęstsze rodzajezagrożeń,
z jakimi możesz się spotkać w sieci

Co to jest?
Fałszywe aplikacje mobilne to aplikacje podszywające się pod prawdziwą aplikację bankową.
Niestety coraz częściej można na nie trafić również na oficjalnej stronie sklepu Google Play.
Podczas instalacji taka aplikacja bardzo często prosi nas o wiele uprawnień np. dostęp do SMS-
ów lub Internetu, co ma na celu przejęcie jak największej kontroli nad urządzeniem. Dodatkowo
po jej uruchomieniu przestępcy próbują pozyskać nasze poufne dane np. login i hasło czy też nr
karty.

Jak rozpoznać?
Nasza aplikacja bankowa ma ponad 1 mln pobrań oraz blisko 100 tysięcy opinii użytkowników.
Przy pobieraniu każdej aplikacji warto zatem zwrócić uwagę na liczbę pobrań przez innych
użytkowników, jak również przejrzeć więcej niż kilka opinii innych osób. Bardzo często jest tak,
że inni użytkownicy, którzy dali się wcześniej nabrać, ostrzegają przed tym pozostałych.



Pharming

2. Zagrożenia w sieci

Najczęstsze rodzajezagrożeń,
z jakimi możesz się spotkać w sieci

Co to jest
Pharming to rodzaj oszustwa polegający na tym, że odwiedzający prawdziwą stronę Banku są
przekierowywani na podszywające się pod nią strony. Zanim jednak nastąpi faktyczne
przekierowanie, przestępcy różnymi metodami instalują złośliwe oprogramowanie na Twoim
komputerze lub urządzeniach z nim powiązanych np. routerze. To właśnie ten wirus przekierowuje Cię
ze strony, którą zdecydowałeś się odwiedzić np. strona Banku lub strona płatności internetowych, na
fałszywą stronę, która wygląda niemal identycznie jak ta, którą planowałeś otworzyć.

Jak rozpoznać
Jeśli hakerzy włożą dużo pracy w przygotowanie fałszywej strony, jej rozpoznanie jest trudne. Jest
jednak kilka rzeczy, na które warto zwracać uwagę. Zawsze sprawdzaj adres strony, aby być pewnym,
że jest to właściwy adres np. www.santander.pl, a nie: www.ssantander.com czy www.satander.pl.
Upewnij się, że przed adresem jest skrót „https” oraz prawidłowa nazwa organizacji, która jest
właścicielem strony np.



Zanim klikniesz lub  
odpowiesz, zastanów się

• Jeśli nie masz pewności, że wiadomość pochodzi od zaufanego nadawcy,  
nie klikaj w żadne zawarte w niej linki i nie otwieraj załączników.

• Unikaj podejrzanych stron internetowych. Łącz sięjedynie
ze stronami, których adres zaczyna się od https i ma „kłódkę”.

• Nie pobieraj aplikacji ani innych treści spoza oficjalnychstron  
producentów lub oficjalnych sklepów z aplikacjami.

• Jeśli rozmowa telefoniczna budzi Twoje podejrzenia, rozłącz się.  
Jeśli rozmówca podawał się za przedstawiciela firmy, skontaktuj się  
z nią oficjalnym kanałem.

Chroń swój sprzęt  
i swoje informacje

• Zabezpiecz swoje urządzenia  
elektroniczne silnymi hasłami.
Nie udostępniaj swojego sprzętu  
osobom trzecim, nawet najbliższym.

3. Główne zasady cyberbezpieczeństwa
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Chroń  
swoje hasła

• Korzystaj z nowych metod np. odcisk palca,  
skan twarzy lub dwuetapowe  
uwierzytelnianie (2FA) z dodatkowo  
wysyłanym jednorazowym kodem.

• Nie przechowuj hasła w łatwo dostępnym  
miejscu, nie dziel się swoim hasłem.

• Używaj długich haseł frazowych  
(ang. passphrases). Są tokombinacje
z 3 lub więcej słów, połączone z cyframi,  
które nie kojarzą się z Tobą.

• Używaj innych haseł doserwisów  
społecznościowych i bankowych.

Jeśli coś podejrzewasz,  
zgłoś to

• Jeśli widzisz cośpodejrzanego,  
nie zwlekaj, zgłaszaj to. Czas  
reakcji jest bardzo ważny.

• Jeśli stracisz pieniądze przez  
transakcję na nieuczciwej stronie  
internetowej, nie bój się takich  
spraw zgłaszać również napolicję.  
Może dzięki temu inni unikną  
podobnej sytuacji.

Bądź dyskretny
w sieci i publicznie

• Kontroluj swoją obecność w sieci.  
Bądź świadomy informacji, któresą  
o Tobie dostępne, cyberprzestępca  
może skorzystać z tych informacji  
w celu oszustwa.

• Nie wysyłaj np. skanów swoich  
dokumentów mailem, a jeśli
już musisz, zabezpiecz jehasłem.

3. Główne zasady cyberbezpieczeństwa
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3. Główne zasady cyberbezpieczeństwa

Zasada #1: Zastanów się, zanim klikniesz lub odpowiesz

notifications@yourbank.pl w imieniu <banksreplynotifications@complicateddomain.wiz>

Wymagane natychmiastowe działanie - nie wystarczająco środków na Twoim koncie

phishing@phishme.pl

RE: Wymagane natychmiastowe działanie..

From: Twój Bank <notifications@yourbank.pl>
Sent: Friday, April 26, 2019 6:25 PM
Subject: Dystrybucja Aktów Wewnętrznych

Sprawdź naszą stronę: http://www.good-guy-secure-page.com/unicorns Nie klikaj w link.
Najedź na niego kursorem
myszki i sprawdź,
dokąd link Cię zabierze…

Możesz  
odpowiedzieć  
na wiadomość.
Wówczas w polu
„Do” pojawi  
się prawdziwy  
nadawca.

Fałszywe  
domeny.  
Literówki lub  
nieprawdziwe  
domeny.

DOBRZE

santander.pI

ŹLE

satnander.pl www.evil-website.com/malware.exe

Na co zwracać uwagę
Zwróć uwagę, kiedy wiadomość jest  
wysyłana w czyimś imieniu. Drugiadres  
oznacza rzeczywistego nadawcę.



3. Główne zasady cyberbezpieczeństwa

Zasada #1: Zastanów się, zanim klikniesz lub odpowiesz
Przykłady złośliwych wiadomości

Zaproszenie <do-not-reply@expressparcel.com.au>

Zaproszenie od użytkownika Marta Gomez  
czeka na Twoją odpowiedź



3. Główne zasady cyberbezpieczeństwa

Zasada #1: Zastanów się, zanim klikniesz lub odpowiesz
Przykład socjotechniki



3. Główne zasady cyberbezpieczeństwa

Zasada #2: Chroń swój sprzęt i swoje informacje

• Zawsze utrzymujemy najbardziej aktualną wersję
systemów operacyjnych, aplikacji, z których korzystamy.

• Oprogramowanie pobieramy tylko z oficjalnych i legalnych  
źródeł.

• W przypadku telefonów korzystamy z oficjalnych sklepów:
Google Play, App Store.

• Nie udostępniamy urządzeń osobom trzecim, nawetjeśli  
są to dzieci, które chcą pograć w jakąś grę.

• Zabezpieczamy urządzenia silnymi hasłami ikorzystamy  
z dodatkowej formyuwierzytelnienia.



3. Główne zasady cyberbezpieczeństwa

Zasada #3: Chroń swojehasła

• Tam, gdzie jest to możliwe używamy tzw.
haseł frazowych (ang. passphrase). Sąto hasła,  
które składają się z co najmniej 3 wyrazów,
które w jakiś sposób kojarzą się ze sobą autorowi  
hasła.

• Hasła frazowe mają być łatwe dozapamiętania  
i jednocześnie trudne do złamania. I takie są!  
Przykład: JaponskaHerbata7Razy

• Staramy się nie używać tego samego hasła
do różnych serwisów.

• Tam, gdzie to możliwe, stosujemypodwójne  
uwierzytelnienie.

Ile czasu, aby złamać hasło?

WKTS
22 sekundy

FI2398#p
19 dni

FLi932ij993
rok

JaponskaHerbata7Razy
275 wieków



3. Główne zasady cyberbezpieczeństwa

Zasada #4: Bądź dyskretnyw sieci i publicznie

• Im mniej informacji o sobie  
pozostawiamy w internecie, tymtrudniej  
cyberprzestępcom do nas dotrzeć.

• W miejscach zatłoczonych nie warto  
rozmawiać o sprawach bankowych lub np.  
logować się do bankowości internetowej.  
Ktoś może podsłuchać, podejrzeć, nagrać.

• Popularne serwisy internetowe oferują  
możliwość ustawień prywatności,  
warto je sprawdzić, aby decydować,  
kto może oglądać treści publikowane  
w tych serwisach.

Lokalizacja

Hobby

Rodzina

Dane osobiste

Moment życiowy



3. Główne zasady cyberbezpieczeństwa

Zasada #5: Jeśli cośpodejrzewasz, zgłoś to

Jeśli zauważymy nietypowe  
działanie bankowości  
internetowej, najlepiej przerwać  
wykonywane w niejczynności
i zgłosić sytuację bankowi.

Raportowane incydenty pozwalają  
też uczyć się osobom pracującym  
w cyberbezpieczeństwie, co ma  
bezpośredni wpływ na stosowane  
zabezpieczenia.

Zgłaszanie, raportowanie  
podejrzanych sytuacji (oczywiście  
związanych ze światem online)  
ma sens, dzięki temu możemy  
ochronić nie tylko siebie, ale też  
naszych znajomych i bliskich.

Jeśli już padniemy ofiarą  
cyberprzestępstwa, warto  
również zgłosić sprawę na  
policję.



4. Wyłudzenia

wnuczka

policjanta

listonosza

oficera CBŚ  

inne (pracownika administracji, poczty, 

księdza, prokuratora)

Metodana:



4. Wyłudzenia

wnuczka

Metodana:
Oszuści dzwonią do swojej ofiary podając się za bliską osobę.
Rozmowę prowadzą w taki sposób, aby ofiara sama podała dane
osoby bliskiej, za którą się podszyją. Następnie informują swoją
ofiarę, że mieli np. wypadek samochodowy i potrzebują
pieniędzy, aby przekazać je ofierze wypadku.

Sami nie mogą przyjść po odbiór gotówki, gdyż muszą zostać na
miejscu wypadku. W ich imieniu gotówkę odbierze znajoma
osoba. Następnie oszust udaje się pod adres seniora i odbiera
gotówkę.



4. Wyłudzenia

policjanta

Metodana:
Oszust dzwoni do seniora mówiąc, że jest kimś z rodziny i potrzebuje
pomocy finansowej. Po chwili do pokrzywdzonego dzwoni kolejny
telefon. W trakcie rozmowy senior dowiaduje się, że rozmawia z
policjantem, który rozpracowuje grupę oszustów.

Osoba podające się za policjanta prosi o przekazanie pieniędzy
oszustowi informując jednocześnie, że całą akcję obserwować będą
funkcjonariusze policji. Po wszystkim fałszywi policjanci znikają, a
wraz z nimi oszczędności.



4. Wyłudzenia

listonosza,
oficera CBŚ

Metodana:

Oszust dzwoni twierdząc, że jest policjantem pracującym w CBŚ
i że prowadzi sprawy związane z oszustwami metodą „na
listonosza”.

Przekonuje rozmówcę, że listonosz obsługujący ich rejon jest
oszustem. Wypytują, czy osoba odbiera świadczenia, np. rentę
lub emeryturę w gotówce. Jeśli tak, prosi, aby przekazać
pieniądze „oficerowi” jako dowód w sprawie.



Jakdziałają oszuści:
4. Wyłudzenia

typują imiona z książki telefonicznej, poprzez wywiad środowiskowy, poznanie 
otoczenia ofiary

zmieniony głos „wnuczka” tłumaczą przeziębieniem, zmęczeniem

wywołuje silne emocje, które nie pomagają racjonalnie ocenić sytuacji  

prowadzą grę aktorską, wytwarzają presję czasu, poczucie winy albo litość

w trakcie rozmowy proszą o wybranie na klawiaturze telefonu numeru 112, co ma 
uwiarygodnić połączenie

przestępcy nie pozwalają rozłączyć się swoim rozmówcom, aby Ci nie mogli na 
spokojnie zastanowić się nad sytuacją. Nie rozłączają się nawet w trakcie drogi do 
banku czy podczas podpisywania umowy kredytowej



4. Wyłudzenia

Dlaczego potrzebne są pieniądze 
– działanie oszustów

Zadłużenie – oszust podszywa się pod wnuczka lub syna mówi, że wziął pożyczkę, którą musi 
szybko spłacić, albo nie ma pieniędzy na ratę kredytu

Okup – oszust podszywa się pod wnuczka lub syna i twierdzi, że został porwany i potrzebuje 
pieniędzy na okup

Wypadek – złodziej opowiada historię o spowodowanym przez niego wypadku drogowym i mówi, 
że szybko potrzebuje pieniędzy, aby uniknąć konsekwencji, których domaga się ofiara

Inwestycja – rzekomy wnuk lub dziecko przekonuje, że pilnie potrzebuje określonej kwoty na 
intratną inwestycję, która wkrótce się zwróci z ogromnym zyskiem

Operacja – podszywający się pod krewnego złodziej przekonuje, że musi poddać się poważnej 
operacji i natychmiast potrzebne są mu pieniądze na zabieg



4. Wyłudzenia

Pamiętajmy
Odbierając telefon z prośbą o pieniądze nigdy nie mów ile masz gotówki i 
staraj się nie udzielać żadnych informacji osobistych
Jeśli nie rozpoznajesz głosu, odłóż słuchawkę

Zawsze po otrzymaniu podobnego jak powyżej telefonu zadzwoń do 
wnuczka lub krewnego, zgłoś na policję

Do czego przestępca będzie próbował Cię nakłonić?

oddanie gotówki
trzymanej w domu

przelew środkówwypłata środków
w oddziale

wypłata środków
w bankomacie

założenie nowego konta
i przelew środków

Prawdziwi policjanci, funkcjonariusze CBŚP, czy prokuratorzy NIGDY nie 
informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie 

Nigdy nie proszą o przekazanie, czy przelanie na podane konto pieniędzy 
jako „dowodu w sprawie”, czy podanie danych umożliwiających dostęp 
do naszego konta



5. Bankowość elektroniczna – zakupy przez internet

E-commerce, czyli handel elektroniczny to sposób na wygodne  
zakupy z domowego fotela.
Jednym ze sposobów płatności dostępnym w aplikacji mobilnej jest BLIK.

BLIK umożliwia:
• dokonanie płatności w sklepach  

stacjonarnych i internetowych,

• wypłatę i wpłatę gotówki
w bankomatach/wpłatomatach,

Dowiedz się, jak bezpiecznie kupować on-line, na co zwrócić szczególną  
uwagę, aby w pełni bezpiecznie korzystać z tego sposobu robienia  
zakupów.

• Jak bezpiecznie dokonać zakupu w sklepie internetowym za pomocą kodu BLIK
(video)

• Jak bezpiecznie dokonać zakupu w aptece internetowej z płatnością za pomocą  
przelewu internetowego (video)

• natychmiastowe przelewy na numer  
telefonu pomiędzy klientami różnych  
banków (Przelew na telefon),

• generowanie czeków BLIK (9-cyfrowykod)  
służących do dokonywania płatności
i wypłaty gotówki z bankomatów.



8. Powtórzenie

Najczęstsze rodzaje zagrożeń, z jakimi  
można się spotkać w sieci:

•Oszustwa internetowe

•Phishing

•Malware

•Socjotechnika

•Fałszywe aplikacje mobilne

•Pharming

5 zasad  
cyberbezpieczeństwa

• Zanim klikniesz lub odpowiesz,
ZASTANÓW SIę

• CHROŃ swój sprzęt i swojeinformacje

• Chroń swoje HASŁA

• Bądź DYSKRETNY w sieci i publicznie

• Jeśli coś podejrzewasz, ZGŁOś TO

Powtórzenie



DziękujemyPaństwu  
za uwagę


