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Próby kradzieży środków z rachunków internetowych!

Ostrzegamy przed próbami kradzieży środków klientów bankowości elektronicznej przez ataki
przestępców internetowych. Włamanie polega na zaczytywaniu przez złośliwe oprogramowanie
wirusowe wcześniej zainstalowane na komputerze ofiary danych do logowania i przesyłanie ich do
przestępcy. Po zalogowaniu do bankowości internetowej przestępca blokuje ofierze na krótki czas
możliwość zalogowania się do systemu i przygotowuje przelewy bankowe lub podmienia dane
odbiorców zdefiniowanych. Ofiara nieświadomie w późniejszym terminie może podpisać przelewy
jeśli nie zauważy, że w przelewie znajdują się podmienione numery rachunku odbiorcy.
Jednocześnie przypominamy, że podstawowym zabezpieczeniem przed atakami przestępców jest
niedopuszczenie do zainfekowania komputera, dzięki ciągłemu działaniu AKTUALNEGO
oprogramowania antywirusowego, anty-malware oraz stosowania zapory firewall, a także nie
otwieranie wiadomości emaili od nieznanych nadawców i nie uruchamianie niezaufanych aplikacji.
Przed zalogowaniem do BOŚBank24 iBOSS należy upewnić się, że:



W pasku adresu przeglądarki internetowej znajduje się adres https://bosbank24.pl/iboss oraz
znak zamkniętej „kłódki”,
Certyfikat strony jest prawidłowy, wystawiony dla witryny bosbank24.pl przez firmę VeriSign.
Certyfikat można obejrzeć klikając dwukrotnie na ikonę „kłódki”.

Jak bezpiecznie korzystać z bankowości elektronicznej?
Skutecznym sposobem na tego typu ataki jest wydzielenie jednego komputera z odpowiednio
zdefiniowanymi politykami bezpieczeństwa wyłącznie do przelewów lub używanie w BOŚBank24
funkcji IP. Funkcja IP umożliwia ograniczenie korzystania z systemu tylko dla wybranych adresów IP,
z których klient się loguje do systemu. Filtr IP włączany jest przez Administratorów Państwa systemu
BOŚBank24 iBOSS poprzez wybór zakładki „Zarządzanie bezpieczeństwem”->„Filtrowanie adresów IP”
dostępnej w menu „Administracja”.
Szczegółowa instrukcja korzystania
www.bosbank.pl/bezpieczenstwo.
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