
TIK ŽAIDIMAS?
Diekite programėles tik iš 
oficialių programėlių parduotuvių

Prieš parsisiųsdami programėlę, 
pasidomėkite ja ir jos leidėjais. Būkite 
atsargūs su nuorodomis, kurias 
gaunate el. paštu ar trumposiomis 
teksto žinutėmis. Jos gali apgaule 
priversti jus įdiegti trečiosios šalies ar 
nežinomų šaltinių programėles.

PASIDOMĖKITE KITŲ 
NAUDOTOJŲ PALIKTAIS 
ATSILIEPIMAIS IR 
ĮVERTINIMAIS

SUSIPAŽINKITE SU 
PROGRAMĖLĖS 
LEIDIMAIS
Patikrinkite, kokius duomenis 
programėlė gali pasiekti, ir ar ji 
gali dalytis jūsų informacija su 
trečiaisiais asmenimis. Ar jai 
reikalingi visi šie leidimai? Jeigu 
ne, nesisiųskite jos. 

Nežinoma parduotuvė

Abejotina programėlė
Kūrėjas – TikėkManim :-)

Puiki programėlė, leisianti 
jums uždirbti 20 000 eurų per 
dvi valandas. Parsisiųskite 
dabar!

ATSILIEPIMAI (9,458)

Naudotojas 1
Virusas

Naudotojas 2
100% virusas

Naudotojas 3
Venkite

Naudotojas 4
Nesisiųskite

PROGRAMĖLĖS LEIDIMAI

Ši programėlė gali gauti 
prieigą prie:
 Jūsų kontaktų
 Jūsų skambučių 
 Jūsų žinučių
 Jūsų mikrofono
 Jūsų kameros
 Jūsų vietos
 Jūsų saugyklos

PROGRAMĖLĖS

ĮDIEKITE MOBILIESIEMS 
ĮRENGINIAMS SKIRTĄ SAUGUMO 
PROGRAMĖLĘ 
Ji patikrins visas jūsų įrenginyje esančias ir naujai įdiegtas 
programėles, įspėdama apie rastas kenkimo programas.
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KENKIMO 
PROGRAMOS 
GALI BRANGIAI 
KAINUOTI
Mobiliosios bankininkystės kenkimo 
programų tikslas – pavogti jūsų 
įrenginyje esančią finansinę 
informaciją.

KAIP JOS PLINTA?

Lankantis
kenksmingose 
svetainėse

Asmeninės 
autentifikavimo 
informacijos 
praradimas

Neteisėtas lėšų 
išgryninimas

Siunčiantis 
kenkimo 
programėles

Apgaule išgaunat 
informaciją

KOKIA RIZIKA?

KĄ GALITE PADARYTI?

MOBILIOSIOS BANKININKYSTĖS 
KENKIMO PROGRAMOS

Parsisiųskite savo banko oficialią 
mobiliąją programėlę ir kaskart 
įsitikinkite, kad naudojatės tikrąja 
banko svetaine.

Pasirūpinkite, kad jūsų el. 
bankininkystės svetainė ar 
programėlė neprijungtų jūsų 
automatiškai.

Niekam neatskleiskite savo banko 
kortelės numerio ar slaptažodžio.

Jei įmanoma, įdiekite mobiliesiems 
įrenginiams skirtą saugumo 
programėlę, kuri įspės jus apie bet 
kokią įtartiną veiklą.

Pametę savo mobilųjį telefoną arba 
pasikeitę numerį, susisiekite su 
banku, kad jie atnaujintų jūsų 
informaciją.

Nesidalykite savo sąskaitos 
duomenimis teksto žinutėmis ar el. 
laiškais.

Visada junkitės prie savo banko 
mobiliosios svetainės ar programėlės 
naudodamiesi saugiu bevielio 
interneto tinklu. Niekada to 
nedarykite prisijungę prie atviro 
tinklo.

Dažnai tikrinkitės savo banko išrašus.
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KAIP JOS PLINTA?

Lankantis nesaugiose 
svetainėse.

Gali tekti atkurti 
gamyklinius 
nustatymus, 
prarandant visus 
savo duomenis.

Užpuolikas gali gauti 
prieigą prie jūsų 
įrenginio ir dalytis 
jūsų duomenis su 
trečiosiomis šalimis.

Siunčiantis teisėtų 
programėlių 
padirbtas versijas.

Spaudžiant kenksmingas 
nuorodas ir priedus 
nepageidaujamuose, 
sukčiavimui skirtuose el. 
laiškuose.

KOKIA RIZIKA?

KĄ GALITE PADARYTI?

ATSISVEIKINKITE 
SU SAVO 
ASMENINIAIS 
FAILAIS
Išpirkos reikalaujanti programinė 
įranga laiko įkaitu jūsų mobilųjį 
įrenginį ir duomenis dėl pinigų. Tokio 
tipo kenkimo programos užblokuoja 
jūsų įrenginių ekraną arba neleidžia 
pasiekti tam tikrų failų ir funkcijų.

IŠPIRKOS REIKALAUJANTI 
PROGRAMINĖ ĮRANGA 
MOBILIUOSIUOSE ĮRENGINIUOSE

Dažnai kurkite savo duomenų 
atsargines kopijas ir atnaujinkite 
visas savo programėles bei 
operacinę sistemą. 

Stenkitės nieko nepirkti trečiųjų 
šalių programėlių parduotuvėse.

Jei įmanoma, įdiekite 
mobiliesiems įrenginiams skirtą 
saugumo programėlę, kuri įspės 
jus apie bet kokį jūsų įrenginio 
saugumo pažeidimą.

Būkite atsargūs su el. laiškais ir 
svetainėmis, kurie atrodo įtartini 
arba kuriuose pateikiama 
informacija, skambanti per gerai, kad 
būtų tiesa.

Niekam nesuteikite savo įrenginio 
valdymo administratoriaus teisių.

Nemokėkite išpirkos. Sumokėję 
finansuotumėte nusikaltėlius ir 
skatintumėte juos tęsti savo 
neteisėtą veiklą.
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VARTOTOJO VARDAS

SLAPTAŽODIS

SIŲSTI

PATIKRINKITE 
KELIS KARTUS 
PRIEŠ 
SPAUSDAMI
Įrenginiui nustojus veikti, galite 
prarasti savo pinigus, asmeninę 
informaciją ir net saugomus 
duomenis. Neužkibkite!

SU INTERNETU SUSIJĘ 
PAVOJAI

KAIP TAI GALĖJO NUTIKTI? KODĖL TAI VEIKSMINGA?

 „FIŠINGO“ ATAKOS: Apsimetę 
patikimu subjektu jie priverčia 
naudotojus pasidalyti savo 
asmenine informacija. Tokios 
atakos vykdomos el. paštu, 
teksto žinutėmis ar per 
socialinių tinklų platformas.

NARŠYMAS SVETAINĖSE: Jūsų 
mobilusis įrenginys gali 
pasigauti virusą jums tiesiog 
apsilankius nesaugioje 
svetainėje.

FAILŲ PARSISIUNTIMAS: El. 
laiške gali būti kenksmingų 
nuorodų ar priedų.

Būkite budrūs, jei įmonė atsiunčia 
jums SMS žinutę arba skambina 
prašydama asmeninės 
informacijos. Žinutės ir (arba) 
skambučio tikrumą galite 
patikrinti paskambinę įmonei jos 
oficialiu telefono numeriu. 

Naršydami internete per savo 
mobilųjį įrenginį įsitikinkite, kad 
jūsų ryšys apsaugotas jungiantis 
HTTPS protokolu. Tai visada galite 
patikrinti pažiūrėję į URL adreso 
pradžią.

Pagrindinė priežastis yra MAŽESNIS 
ĮRENGINIO EKRANAS. Mobiliosios 
naršyklės rodo URL adresą riboto 
dydžio ekrane, todėl sunku pamatyti, 
ar domenas yra tikras.

BESĄLYGINIS NAUDOTOJŲ 
PASITIKĖJIMAS mobiliojo įrenginio 
asmeniškumu.

Mobilieji įrenginiai YRA NUOLATOS 
PRISIJUNGĘ prie interneto.

KĄ GALITE PADARYTI?

85%

http://malicioussite.com

JŪSŲ BANKAS

Niekada nespauskite nuorodos ar 
priedo nepageidaujamame el. laiške ar 
SMS žinutėje. Nedelsdami juos 
ištrinkite.

Būkite budrūs, jei svetainės, kurioje 
apsilankėte, tekste yra daug gramatinių 
ar rašybos klaidų, taip pat jei svetainės 
rezoliucija yra labai maža.

Jei įmanoma, įdiekite mobiliesiems 
įrenginiams skirtą saugumo 
programėlę, kuri įspės jus apie bet 
kokią įtartiną veiklą.
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PATARIMAI VERSLUI

 Mobilus darbas naikina ribas tarp įrenginių naudojimo darbo ir 
asmeniniais reikalais. Įmonės gali labai nukentėti dėl atakos, kuri buvo 
nukreipta prieš asmens mobilųjį įrenginį. Mobilusis įrenginys yra 
kompiuteris, todėl turėtų būti atitinkamai apsaugotas.

Informuokite savo darbuotojus apie riziką, 
susijusią su mobiliaisiais įrenginiais

 Darbuotojai, kurie naudojasi savo mobiliaisiais įrenginiais įmonės 
duomenims ir sistemoms pasiekti (net jei tai tik el. paštas, kalendorius ar 
kontaktų duomenų bazė), turėtų laikytis įmonės politikos. Atidžiai rinkitės 
technologijas, kurios bus naudojamos mobiliesiems įrenginiams valdyti ir 
apsaugoti. Skatinkite savo darbuotojus būti atsargiais.

Įgyvendinkite „atsinešk savo 
įrenginį“ politiką

 Jei įrenginys neatitinka saugumo reikalavimų, jo neturėtų būti leista 
prijungti prie įmonės tinklo ar iš jo pasiekti įmonės duokmenis. Įmonės 
turėtų naudoti savo mobiliųjų įrenginių ar mobilumo valdymo įrankius.

 Taip pat svarbu naudoti mobiliųjų įrenginių apsaugos nuo grėsmių 
sprendimus. Visa tai suteiks daugiau žinių apie pavojus, susijusius su 
programėlėmis, tinklu ir operacine sistema.

Įtraukite mobiliųjų įrenginių saugumo 
reikalavimus į bendrąją saugumo politiką

 Apskritai vieši bevielio interneto tinklai nėra saugūs. Jei darbuotojas 
pasiekia įmonės duomenis naudodamasis nemokamu bevieliu internetu 
oro uoste ar kavinėje, juos gali pamatyti piktavaliai naudotojai. Įmonėms 
rekomenduojama nustatyti atitinkamą „efektyvaus naudojimo“ politiką.

Atsargiai naudokitės viešais bevielio interneto 
tinklais, kai norite pasiekti įmonės duomenis

MOBILIŲJŲ ĮRENGINIŲ KENKIMO 
PROGRAMOS
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Skatinkite savo darbuotojus įdiegti 
mobiliesiems įrenginiams skirtą apsaugos 
programėlę

 Visos operacinės sistemos gali būti užkrėstos virusais. Jei įmanoma, 
pasirūpinkite, kad jūsų darbuotojai naudotų mobiliesiems įrenginiams 
skirtą apsaugos programą, kuri aptinka kenkimo programas, šnipinėjimo 
programas bei žalingas programėles ir užkerta joms kelią, taip pat turi kitų 
privatumo ir apsaugos nuo duomenų vagysčių funkcijų.

 Mobilų darbą dirbantys darbuotojai dažnai nori turėti prieigą prie 
svarbių dokumentų ne tik per savo kompiuterius, bet ir per savo asmeninius 
telefonus ar planšetes ne darbo vietoje. Įmonės turėtų apsvarstyti galimybę 
naudoti saugias duomenų saugojimo debesijos laikmenose ir failų 
sinchronizavimo paslaugas, kurios padėtų saugiai patenkinti darbuotojų 
poreikius.

Apsvarstykite duomenų saugojimo 
debesijos laikmenose galimybes

 Įrenginio atblokavimas yra procesas, kurio metu pašalinami visi 
operacinės sistemos pardavėjo nustatyti apsaugos apribojimai, todėl 
galima pasiekti operacinę sistemą ir funkcijas. Atblokuodami savo įrenginį 
jūs ženkliai sumažinate jo saugumą ir atveriate saugumo spragas, kurios 
nebuvo iškart pastebimos. Įrenginiai su aukščiausiojo lygio prieiga prie 
įrenginio sistemos neturėtų būti leidžiami įmonės aplinkoje.

Uždrauskite mobiliųjų 
įrenginių atblokavimą

Nuolat atnaujinkite operacines 
sistemas ir programėles

 Patarkite savo darbuotojams parsisiųsti savo mobiliųjų įrenginių 
operacinės sistemos naujinius vos tik apie juos pranešama. Operacinės 
sistemos Android naudotojai turėtų pasidomėti savo judriojo ryšio 
paslaugų teikėjų ir telefonų gamintojų naujinių politika. Įdiegus naujinius, 
įrenginys ne tik bus labiau apsaugotas, bet ir geriau veiks.

 Įmonės turėtų leisti diegti programėles į mobiliuosius įrenginius, kurie 
jungiami prie įmonės tinklo, tik iš oficialių šaltinių. Taip pat galite apsvarstyti 
galimybę kurti įmonės programėlių parduotuvę, per kurią galutiniai 
naudotojai galėtų pasiekti, parsisiųsti ir diegti įmonės patvirtintas 
programėles. Pasitarkite su savo apsaugos sistemos pardavėju dėl saugumo 
nustatymų arba sukurkite savo sistemą.

Diekite programėles tik iš 
patikimų šaltinių



MOBILIŲJŲ ĮRENGINIŲ KENKIMO 
PROGRAMOS PATARIMAI, KAIP APSISAUGOTI

 Niekada nesaugokite savo vartotojo vardo ir slaptažodžio mobilių-
jų įrenginių naršyklėse ar programėlėse. Jei prarasite savo telefoną ar 
planšetę arba juos pavogus, bet kas galės prisijungti prie jūsų sąskaitų. 
Atlikę mokėjimą, atsijunkite nuo svetainės, o ne tiesiog užverkite 
naršyklę.

 Nesinaudokite el. bankininkystės paslaugomis ir nepirkite internetu 
naudodamiesi viešai prieinamu bevieliu internetu. Naudokitės el. bank-
ininkystės paslaugomis ir atlikite mokėjimus tik prisijungę prie žinomų 
ir patikimų tinklų.

 Kelis kartus patikrinkite svetainės URL adresą. Prieš prisijungdami prie 
jos ar siųsdami jautrią informaciją, įsitikinkite, kad svetainės adresas yra 
teisingas. Apsvarstykite, ar nevertėtų parsisiųsti savo banko oficialios 
programėlės, jog visada žinotumėte, kad jungiatės prie tikros svetainės.

Atlikę mokėjimą, 
atsijunkite nuo svetainių

 Nepasitikėkite nuorodomis nepageidaujamuose el. laiškuose ar trumposiose 
žinutėse (SMS ir MMS). Ištrinkite jas vos tik gavę.

 Kelis kartus patikrinkite sutrumpintus URL adresus ir QR kodus. Jie gali atverti 
kenksmingas svetaines ar parsiųsti kenkimo programų į jūsų įrenginį. Prieš 
spausdami URL adresą, URL peržiūros svetainėje patikrinkite, ar nurodytas 
svetainės adresas yra tikras. Prieš nuskaitydami QR kodą, pasirinkite tokį QR 
skaitytuvą, kuris leistų peržiūrėti kode įterptą interneto adresą, ir naudokite 
mobiliesiems įrenginiams skirtą apsaugos programinę įrangą, kuri įspėja apie 
grėsmingas nuorodas.

Nespauskite nuorodų ar priedų, esančių 
nepageidaujamuose el. laiškuose ar 
trumposiose teksto žinutėse

 Pirkite geros reputacijos programėlių parduotuvėse. Prieš parsisiųsdami 
programėlę, pasidomėkite ja ir jos leidėjais. Būkite atsargūs su nuorodomis, kurias 
gaunate el. paštu ar trumposiomis teksto žinutėmis. Jos gali apgaule priversti jus 
įdiegti trečiosios šalies ar nežinomų šaltinių programėles.

 Pasidomėkite kitų naudotojų paliktais atsiliepimais ir įvertinimais, jei tokių 
yra.

 Susipažinkite su programėlės leidimais. Patikrinkite, kokius jūsų duomenis 
programėlė gali gauti, ir ar ji gali dalytis jūsų informacija su išorės šalimis. Jei 
sąlygos pasirodė įtartinos arba nesutinkate su jomis, programėlės nesisiųskite.

Diekite programėles tik iš 
patikimų šaltinių

Nuolat atnaujinkite savo 
operacinę sistemą ir programėles

 Parsisiųskite savo mobiliojo įrenginio programinės įrangos 
naujinius vos tik apie juos pranešama. Įdiegus naujinius, jūsų įrenginys 
ne tik bus labiau apsaugotas, bet ir geriau veiks.
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 Niekada neatskleiskite savo asmeninės informacijos atsakydami į 
teksto žinutes ar el. laiškus, kurie tariamai yra iš banko ar kitos teisėtos 
(tikros) įstaigos. Vietoj to susisiekite su ta įstaiga tiesiogiai ir paprašykite jos 
patvirtinti savo prašymą.

 Reguliariai tikrinkite savo judriojo ryšio sąskaitas, siekdami patikrinti, 
ar jose nėra kokių nors įtartinų mokėjimų. Jei matote mokėjimą, kurio 
nedarėte, nedelsdami susisiekite su paslaugos teikėju.

Stenkitės nedalyti 
asmeninės informacijos

Darykite savo duomenų 
atsargines kopijas

 Daugelyje išmaniųjų telefonų ir planšečių galima daryti atsargines 
duomenų kopijas bevieliu ryšiu. Pasitikrinkite parinktis pagal savo 
įrenginio operacinę sistemą. Darydami savo išmaniojo telefono ar 
planšetės duomenų atsargines kopijas, galite lengvai atkurti asmeninius 
duomenis, jei įrenginys buvo pamestas, pavogtas ar sugadintas.

 Išjunkite bevielį internetą, jei jo nenaudojate. Esant nesaugiam ryšiui, kibernetiniai 
nusikaltėliai gali pasiekti jūsų informaciją. Jei įmanoma, naudokitės 3G arba 4G 
duomenų perdavimo ryšiu, o ne viešosios interneto prieigos taškais. Taip pat galite 
naudotis virtualiojo privačiojo tinklo (VPN) paslaugomis, kad perduodami duomenys 
būtų šifruojami.

 Neleiskite programėlėms naudoti jūsų vietos nustatymo paslaugų, jei to tikrai 
nereikia. Ši informacija gali būti perduota, nutekinta ir naudojama reklamai pagal jūsų 
buvimo vietą.

 Išjunkite „Bluetooth“ ryšį, kai jo nereikia. Įsitikinkite, kad jis tikrai išjungtas, o ne veikia 
nematomu režimu. Numatytieji nustatymai yra dažnai iš anksto nustatomi taip, kad kiti 
galėtų prisijungti prie jūsų įrenginio be jūsų žinios. Piktavaliai vartotojai gali nukopijuoti 
jūsų failus, pasiekti kitus prijungtus įrenginius ar, prisijungę prie jūsų telefono nuotoliniu 
būdu, skambinti ir siųsti teksto žinutes jūsų sąskaita, sukeldami jums didžiulių finansinių 
nuostolių.

Išjunkite bevielį internetą, vietos nustatymo 
paslaugas ir „Bluetooth“ ryšį, kai jų nenaudojate

 Įrenginio atblokavimas yra procesas, kurio metu pašalinami visi 
operacinės sistemos pardavėjo nustatyti apsaugos apribojimai, todėl 
galima pasiekti operacinę sistemą ir funkcijas. Atblokuodami savo įrenginį 
jūs ženkliai sumažinate jo saugumą ir atveriate saugumo spragas, kurios 
nebuvo iškart pastebimos.

Neatblokuokite 
savo įrenginio

 Visos operacinės sistemos gali būti apkrėstos virusais. Jei įmanoma, 
naudokite mobiliesiems įrenginiams skirtą apsaugos programą, kuri 
aptinka kenkimo, šnipinėjimo programas bei žalingas programėles ir 
užkerta joms kelią, taip pat turi kitų privatumo ir apsaugos nuo vagysčių 
funkcijų.

Įdiekite mobiliesiems įrenginiams 
skirtą saugumo programėlę
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