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Krajowy Instutut Cyberbezpieczeństwa to organizacja utworzona w 2020 roku przez
grupę specjalistów IT z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży. Kompleksowo
podchodzimy do obszaru cyberbezpieczeństwa, zapewniając całościowy, bezpłatny
audyt na poziomie podstawowym, a także szereg innych usług, które pozwalają na
kompleksowe podejście do tematu bezpieczeństwa zasobów i procedur w danej
firmie czy organizacji. 
Jednym z głównych celi Instytutu jest podnoszenie świadomości o
cyberbezpieczeństwie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz
jednostkach budżetowych. Tacy odbiorcy mają ograniczone środki finansowe
przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę IT i jej zabezpieczenie, a także często
posiadają bardzo mały zespół IT, który nie zawsze reprezentuje szereg umiejętności i
kwalifikacji, które są niezbędne do korzystania z wyspecjalizowanych narzędzi czy
usprawniania procesów. 
W związku z kierowaniem działań do tak wyznaczonej grupy odbiorców, staramy się,
aby nasze teksty i raporty były pisane i prezentowane w sposób jasny i zrozumiały,
szczególnie dla osób niezwiązanych z działem IT, które prowadzą biznes lub
rozpoczynają działalność i potrzebują elementarnej wiedzy z tego zakresu. Przy
prostym i dosłownym przekazie zachowujemy profesjonalizm i zachęcamy
przedsiębiorców do zainteresowania się tak ważną dziedziną jaką jest
cyberbezpieczeństwo. 
Menedżerowie i przedsiębiorcy koncentrują się głównie na rozwiązywaniu
problemów związanych z bezpieczeństwem, inwestując w technologię, a nie w ludzi.
Takie myślenie i działanie jest błędne, ponieważ ponad połowa incydentów
bezpieczeństwa jest spowodowana czynnikami ludzkimi. Inwestowanie wyłącznie w
technologie jest zgubne, ponieważ nie rozwiązuje głównej przyczyny incydentu czyli
zachowania pracowników. Swoją działalnością chcemy również pobudzić
przedsiębiorców do zwrócenia uwagi na poziom wiedzy i świadomości o
zagrożeniach ich pracowników, którzy nieumyślnie mogą wpuścić cyberprzestępców
do firmy. 

 Kilka słów wstępu...
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liczba aktywnych

klientów BI w Polsce

19MLN 

BEZPIECZNEGO
KORZYSTANIA Z
BANKOWOŚCI
ELEKTRONICZNEJ

BADANIE ŚWIADOMOŚCI

Bankowość elektroniczna jest jednym z
najszybciej rozwijających się obszarów
bankowości. Według raportu Związku
Banków Polskich ponad połowa
Polaków aktywnie korzysta z
Bankowości Internetowej. W związku z
tym instytut postanowił sprawdzić czy
użytkownicy są świadomi zagrożeń i
dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci.

Liczba użytkowników bankowości elektronicznej na urządzeniach mobilnych m.in.
aplikacjach bankowych ciągle rośnie. Według naszego badania prawie 70%
ankietowanych już korzysta z takiego rozwiązania. Podstawową przyczyną trendu
wzrostowego korzystania z bankowości elektronicznej na telefonach jest wygoda
poprzez dostęp do usługi w dowolnym miejscu i czasie. Nieumiejętne i niedbałe
korzystanie z bankowości elektronicznej może prowadzić do utraty oszczędności, a
także wycieku wrażliwych danych. W niniejszym raporcie przedstawimy najczęściej
popełniane błędy użytkowników oraz rozwiązania i praktyki, które pozwolą
bezpiecznie korzystać z bankowości elektronicznej- również na urządzeniach
mobilnych. 

Czy korzystasz z bankowości elektronicznej na swoim
telefonie?
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Certyfikat SSL - jest to gwarancja
bezpieczeństwa używana w dzisiejszych
czasach przez każdy istotny podmiot
funkcjonujący w Internecie, dlatego jeśli
strona go nie posiada to wejście na nią wiąże
się z dużym zagrożeniem.
Pierwszą informacją, którą widzimy jest
symbol stanu bezpieczeństwa, który znajduje
się na lewo od adresu internetowego.
Informuje nas o tym, na ile bezpieczne jest
wchodzenie na daną stronę i korzystanie z
niej. Weryfikacja symbolu jest bardzo szybką
metodą do której wystarczy nam tylko
świadomość i dobry nawyk.

Możemy pójść o krok dalej i
sprawdzić szczegóły certyfikatu
poprzez kliknięcie kłódki widocznej w
pasku przeglądarki. Przeglądarka
informuje nas wtedy o tym, że
połączenie jest bezpieczne, a strona
jest wyposażona w ważny certyfikat.
Oprócz symbolu kłódki, o certyfikacie
możemy dowiedzieć się z adresu
URL. 
Adres który rozpoczyna się od https
(Hypertext Transfer Protocol Secure)
informuje nas o tym, że strona jest
szyfrowana i bezpieczna [w
przeciwieństwie do podstawowego
protokołu http (Hypertext Transfer
Protocol)]. 
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W jaki sposób możemy zweryfikować czy strona jest
bezpieczna i zalogowaliśmy się na stronę banku? 

Aż 26% naszych ankietowanych nie
potrafi sprawdzić czy zalogowali się
na stronę banku, a
najpopularniejszą metodą
weryfikacji jest sprawdzenie
certyfikatu strony. 

Jeśli tak, jak sprawdzić czy
zalogowałeś się na stronę banku?
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Czy wiesz jak sprawdzić czy
zalogowałeś się na stronę banku?

Ilość osób, która nie potrafi zweryfikować bezpiecznego logowania na stronę banku jest
zbyt duża w stosunku do ilości osób korzystających z bankowości elektronicznej. 
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Wysoki wynik zgłaszania
nieprawidłowości do Banków możemy
odebrać zarówno jako wartość pozytywną
i negatywną. Ilość zgłoszeń otrzymania
fałszywych wiadomości lub informacji o
fałszywej stronie internetowej pokazuje
wprost z jaką skalą ataków mamy
styczność. Banki i instytucje finansowe są
stałym celem cyberprzestępców i nie
mamy co się łudzić, że nasze dane i
pieniądze są bezpieczne, jeśli sami nie
dołożymy wszelkich starań aby je
zabezpieczyć. Pozytywną stronę możemy
dostrzec w tym, że użytkownicy nie
reprezentują biernej postawy i nie
ignorują zagrożenia. Szybkie i właściwe
poinformowanie o incydencie lub jego
próbie jest również istotnym elementem
procesu zachowania ciągłości działania
organizacji, dlatego warto zwrócić uwagę
czy w przedsiębiorstwie są utworzone
procedury związane ze zgłaszaniem
incydentów lub nieprawidłowościami i
czy pracownicy są z nimi zaznajomieni. 

Fałszywe maile i SMS-y to dzisiaj norma.
Cyberprzestępcy podszywają się nie tylko
pod Banki, ale również pod firmy i
instytucje- zwłaszcza te, które reprezentują
wysoki poziom zaufania społecznego.
Pandemia Covid-19 przyczyniła się do
wzrostu cyberataków- w pierwszym
kwartale 2021 roku również można
zaobserwować ich zwiększoną ilość. 
 Pojawiły się m.in. ataki z wykorzystaniem
fałszywej aplikacji InPost, gdzie oszuści
rozsyłali złośliwe oprogramowanie, a także
fałszywy mailing, gdzie cyberprzestępcy
podszywali się pod operatorów polskich
serwisów pocztowych takich jak Onet i
Interia. 
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Link- jeśli zawiera błędy w nazwie to możemy podejrzewać,
że coś z nim jest nie tak. Przykładowo jeśli w nazwie linku
widzisz tzw. literówki np. gogle.pl, gooogle.pl możesz być
pewien, że otwarcie takiej strony będzie wiązało się z
cyberatakiem. 

" Najprostszym rekomendowanym rozwiązaniem, które pozwoli
nam na uniknięcie problemu wejścia na fałszywy adres i
zapewni bezpieczeństwo, jest ręczne wpisywanie adresu strony,
na którą chcemy się dostać. Szczególnie ważne jest, aby wejścia
na strony banków i innych instytucji, które wiążą się z dużym
ryzykiem i stratą, odbywały się właśnie w taki sposób."Piotr Kukla

Prezes PM Digital
 

Czy zdarzyło Ci się
powiadomić bank o
fałszywym mailu, SMS-ie lub
stronie internetowej ?
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Który sposób autoryzacji jest Twoim zdaniem
najbezpieczniejszy ?

Z jakiego sposobu
autoryzacji przelewów
korzystasz?

Aż 60% naszych ankietowanych jako
sposób autoryzacji przelewów bankowych
wybrała sms.  
Niestety SMS z kodem NIE jest
wystarczającym zabezpieczeniem. Może
zostać przechwycony przez malware, czyli
złośliwe oprogramowanie lub paść łupem
oszusta, który wyrobi duplikat Twojej
karty SIM. Jeśli przestępca uzyska dane do
logowania w serwisie transakcyjnym to
bez przeszkód pozbawi Cię wszelkich
oszczędności. SMS jest jednak uważany za
najwygodniejszy sposób autoryzacji,
ponieważ telefon w dzisiejszych czasach
stał się urządzeniem, które mamy zawsze
przy sobie i które wspomaga nasze życie
codziennie na wielu płaszczyznach w tym
bankowości. W jaki 
sposób zwiększyć bezpieczeństwo takiej 
autoryzacji ? 
Przede wszystkim należy zadbać o
zabezpieczenie swojego telefonu i
zaopatrzyć go w program antywirusowy
oraz dokonywać na bieżąco aktualizacji
systemu i oprogramowania. 

Metoda SMS-owej autoryzacji
przelewów plasuje się na pierwszym
miejscu pod względem postrzegania jej
jako najbezpieczniejszej. W związku
wymienionymi wyżej zagrożeniami nie
rekomendujemy postrzegania
bezpieczeństwa w ten sposób. Dobrym
kierunkiem wzrostu bezpieczeństwa są
metody dwuetapowe czy
dwuskładnikowe, które tworzą
dodatkową barierę i zabezpieczenie
przed cyberprzestępcami. 



W raporcie łatwo dostrzec istniejące braki w wiedzy i 
 świadomości bezpiecznego poruszania się w bankowości
elektronicznej. Czy ankietowani zaprezentowaliby wyższy
poziom jeśli byłoby to badanie bezpieczeństwa danych w
organizacji czy przedsiębiorstwie? 
" Moim zdaniem nie. Bankowość elektroniczna jest narzędziem,
które daje dostęp do danych i oszczędności ankietowanych- jest
im bliższy, bo dotyczy ich personalnie, więc w większym lub
mniejszym stopniu identyfikują się z zagrożeniem. Dobrym
przykładem będzie dbanie o mienie czy sprzęt służbowy- wiele
badań już potwierdziło, (pod warunkiem braku odpowiedzialności
za niego), że pracownicy nie dbają o nie nawet w połowie tak jak
w przypadku prywatnego sprzętu czy mienia. W związku z tym
można śmiało stwierdzić, że również na tej płaszczyźnie nie będą
się przejmować. Dlatego bardzo ważne są szkolenia wstępne i
przypominające, które będą motywować do rozwoju oraz
usystematyzują wiedzę z tego zakresu, a co za tym idzie pozwolą
nabyć prawidłowych nawyków. Dodatkowo istotne jest, aby w
przedsiębiorstwie były ściśle określone procedury bezpieczeństwa,
które jasno określą i opisują dozwolone działania, procesy i
instrukcje."

Aż 60% naszych
ankietowanych zmienia hasło
do bankowości elektronicznej
raz na pół roku, a 13%
użytkowników nie robi tego w
ogóle. Hasła do konta
bankowego powinny być
zmieniane regularnie więc
taka częstotliwość nie spełnia
wymagań bezpieczeństwa. 
Comiesięczna zmiana hasła
jest rekomendowanym cyklem
zwiększającym nasze
bezpieczeństwo. Im częściej
będziemy zmieniać hasło tym
mniejsze ryzyko, że padniemy
ofiarą cyberprzestępcy. 
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Jak często zmieniasz hasło do bankowości
elektronicznej?

Jeśli masz problem z zapamiętaniem nowego
lub kolejnego hasła skorzystaj z managera
haseł- narzędzia, które przechowuje w sposób
zaszyfrowany Twoje hasła (i nie tylko). 

Świadomość bezpiecznego korzystania z bankowości
elektronicznej, a bezpieczeństwo firmy

Damian Niuk
Specjalista ds.

automatyzacji oraz
optymalizacji procesów IT,
praktyk i metodyk Lean IT,

SixSigma, ITIL.
 


