
DOAR UN JOC?
Instalaţi aplicaţii numai din 
magazinele oficiale de aplicaţii.

Înainte de a descărca o aplicaţie, 
verificați atât aplicaţia, cât şi 
persoanele care au publicat-o. Aveţi 
grijă la linkurile pe care le primiţi în 
e-mail şi mesajele text care vă pot 
păcăli să instalaţi aplicaţii de la un terţ 
sau din surse necunoscute. 

VERIFICAŢI RECENZIILE 
ŞI CALIFICATIVELE 
ACORDATE DE ALŢI 
UTILIZATORI.

CITIŢI PERMISIUNILE 
APLICAŢIEI
Verificaţi ce tipuri de date poate 
accesa aplicaţia şi dacă vă poate 
partaja informaţiile cu alte 
părţi. Are nevoie de toate 
aceste permisiuni? Dacă nu, 
nu-l descărcaţi.

Magazin necunoscut

Sketchy application
by TrustMe :-) Developers

Aplicaţie incredibilă care vă 
va ajuta să câştigaţi 20.000 
euro în două ore. 
Descărcaţi-o acum!

RECENZII (9,458)

Utilizator 1
Malware

Utilizator 2
Malware 100%

Utilizator 3
Evitaţi

Utilizator 4
Nu descărcaţi

PERMISIUNI APLICAŢIE

 Contactele
 Apelurile
 Mesajele
 Microfonul
 Camera video
 Locaţia
 Unitatea de stocare

APLICAŢII

INSTALAŢI O APLICAŢIE DE 
SECURITATE MOBILĂ. 
Aceasta va examina toate aplicaţiile de pe 
dispozitivul dvs. şi fiecare aplicaţie nouă pe care o 
instalaţi ulterior, avertizându-vă dacă găseşte 
software rău intenţionat.

Această aplicaţie vă poate 
accesa:
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MALWARE-UL 
VĂ POATE 
COSTA BANI
Malware-ul pentru operaţiunile 
bancare mobile a fost conceput pentru 
a fura informaţiile financiare stocate 
pe dispozitivul dvs.

CUM SE TRANSMITE?

Prin accesarea paginilor 
web rău intenţionate

Furtul informaţiilor 
dvs. personale de 
autentificare

Retrageri 
neautorizate

Prin descărcarea 
aplicaţiilor rău 
intenţionate

Prin phishing 

CARE SUNT RISCURILE?

CE PUTEŢI FACE?

BANCA DVS.

MALWARE PENTRU OPERAŢIUNILE 
BANCARE MOBILE

Descărcaţi aplicaţia mobilă 
oficială a băncii dvs. şi 
asiguraţi-vă că accesaţi de fiecare 
dată pagina web reală a băncii.

Evitaţi conectarea automată la 
pagina web sau aplicaţia online a 
băncii. 

Nu partajaţi sau divulgaţi nimănui 
numărul cardului bancar sau 
parola.

Dacă este disponibilă, instalaţi o 
aplicaţie de securitate mobilă 
care vă va avertiza în cazul 
oricărei activităţi suspicioase.

Dacă vă pierdeţi telefonul mobil 
sau vă schimbaţi numărul, 
contactaţi banca pentru a vă 
actualiza informaţiile.

Nu partajaţi informaţiile cu privire 
la contul dvs. prin mesaje text sau 
e-mail.

Utilizaţi întotdeauna o reţea Wi-Fi 
sigură atunci când vă conectaţi la 
pagina web sau aplicaţia mobilă a 
băncii. Nu vă conectaţi niciodată 
de la o reţea Wi-Fi deschisă!

Verificaţi frecvent extrasele de 
cont.
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CUM SE TRANSMITE?

Prin accesarea paginilor 
web compromise.

Este posibil să fie 
nevoie să reveniţi la 
setările din fabrică 
ale dispozitivului, 
pierzând astfel toate 
datele.

Un atacator poate 
avea acces deplin la 
dispozitivul dvs. şi 
poate partaja datele 
dvs. cu terţe părţi.

Prin descărcarea de 
versiuni false ale 
aplicaţiilor legitime.

Dacă faceţi clic pe linkuri 
sau anexe rău intenţionate 
incluse în e-mailuri 
phishing.

CARE SUNT RISCURILE?

CE PUTEŢI FACE?

LUAŢI-VĂ LA 
REVEDERE 
DE LA 
FIŞIERELE 
PERSONALE
Ransomware-ul vă ţine dispozitivul 
mobil şi datele ostatice în schimbul 
unui preţ. Acest tip de malware 
blochează ecranul dispozitivului dvs. 
sau vă împiedică să accesaţi anumite 
fişiere şi funcţii.

RANSOMWARE 
MOBIL

Efectuaţi frecvent o copie de 
siguranţă a datelor dvs. şi 
actualizaţi toate aplicaţiile şi 
sistemul de operare

Evitaţi să faceţi cumpărături în 
magazine de aplicaţii terţe.

Dacă este disponibilă, instalaţi o 
aplicaţie de securitate mobilă 
care vă va avertiza în cazul în 
care dispozitivul dvs. a fost 
compromis.

Aveţi grijă la e-mailurile şi 
paginile web care par 
suspicioase sau sună prea bine 
pentru a fi adevărate.

Nu acordaţi nimănui drepturi de 
administrator asupra 
dispozitivului.

Nu plătiţi răscumpărarea. Veţi 
finanţa infractori financiari şi îi 
veţi încuraja să-şi continue 
activităţile ilegale.
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NUMELE DE UTILIZATOR

PAROLA

TRIMITERE

VERIFICAŢI 
DE DOUĂ 
ORI ÎNAINTE 
DE A FACE 
CLIC.
Vă puteţi pierde banii, 
informaţiile personale şi chiar 
datele stocate, dacă 
dispozitivul încetează să mai 
funcţioneze. Nu vă lăsaţi 
înşelat!

AMENINŢĂRI PE WEB

CUM S-AR PUTEA ÎNTÂMPLA 
ACEST LUCRU?

DE CE ESTE EFICIENT?

A�������� ��������: Acestea 
păcălesc utilizatorii să ofere 
informaţii personale 
asumându-şi calitatea de 
instituţie de încredere. Acestea 
se transmit prin e-mail, mesaje 
text sau platforme ale reţelelor 
de socializare.

N�������� �� ���: Dispozitivul 
dvs. mobil poate fi infectat 
accesând pur şi simplu o pagină 
web nesigură.

D���������� ����������: 
Linkurile şi anexele rău 
intenţionate pot fi incluse direct 
într-un e-mail.

Fiţi suspicios dacă primiţi un SMS 
sau un apel telefonic de la o 
companie care vă solicită 
informaţii personale. Puteţi 
verifica dacă mesajul/apelul este 
legitim prin apelarea directă a 
companiei la numărul lor oficial. 

Atunci când navigaţi pe web de 
pe dispozitivul dvs. mobil, 
asiguraţi-vă că această conexiune 
este securizată prin HTTPS. Puteţi 
verifica întotdeauna acest lucru la 
începutul adresei URL.

D���������� ������ � ��������� 
��������������  este o constrângere 
generală. Browser-ele mobile afişează 
adrese URL într-un spaţiu limitat al 
ecranului, fiind astfel dificil să vedeţi 
dacă domeniul este legitim.

Î��������� ��������� � ��������������  
în natura personală a unui dispozitiv 
mobil.  

Dispozitivele mobile sunt ��������� 
�� ���������� la internet.

CE PUTEŢI FACE?
Nu faceţi niciodată clic pe un 
link/o anexă dintr-un e-mail sau 
SMS nesolicitat. Ştergeţi-l 
imediat.

Aveţi grijă dacă accesaţi o 
pagină web care conţine greşeli 
gramaticale, greşeli de 
ortografie sau cu rezoluţie 
mică.

Dacă este disponibilă, instalaţi 
o aplicaţie de securitate mobilă 
care vă va avertiza în cazul 
oricărei activităţi suspicioase.

BANCA DVS.
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 Dacă lucraţi de pe un dispozitiv mobil, liniile dintre utilizarea corporatistă 
şi cea personală se înceţoşează. Companiile pot fi grav afectate de un atac 
condus iniţial pe dispozitivul mobil al unei persoane. Un dispozitiv mobil 
este un computer şi trebuie protejat ca atare.

Informaţi-vă personalul cu privire la 
riscurile mobile

 Angajaţii care îşi folosesc propriile dispozitive mobile pentru a accesa 
datele şi sistemele companiei (chiar dacă este vorba doar despre e-mail, 
calendar sau baza de date cu contacte) trebuie să respecte politicile 
companiei. Alegeţi cu grijă ce tehnologii se vor utiliza pentru a gestiona şi 
securiza dispozitivele mobile şi pentru a încuraja personalul să exercite 
atenţie.

Implementaţi o politică corporatistă de 
tipul BYOD (folosiţi propriul dispozitiv)

 Dacă un dispozitiv nu respectă politicile privind securitatea, conectarea 
acestuia la reţeaua corporaţiei şi accesul la datele corporaţiei nu trebuie 
permise. Companiile trebuie să aplice propriile soluţii de management al 
dispozitivelor mobile (MDM) sau de management al mobilităţii întreprinderii 
(EMM).

 În plus, este fundamental să instalaţi o soluţie de apărare împotriva 
ameninţărilor mobile. Aceasta va asigura vizibilitate îmbunătăţită şi 
conştientizarea contextuală a ameninţărilor la nivelul aplicaţiilor, reţelei şi 
sistemului de operare.

Includeţi politicile privind securitatea 
mobilă în cadrul general privind securitatea

 În general, reţelele publice Wi-Fi nu sunt sigure. Dacă un angajat 
accesează datele companiei folosind o conexiune gratuită Wi-Fi într-un 
aeroport sau o cafenea, datele pot fi expuse utilizatorilor rău intenţionaţi. 
În acest sens, se recomandă ca toate companiile să dezvolte politici de 
„utilizare eficientă”.

Aveţi grijă atunci când utilizaţi reţele publice 
Wi-Fi pentru a accesa datele companiei

MALWARE PE DISPOZITIVELE 
MOBILE

IDEI ŞI SFATURI UTILE PENTRU COMPANII
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Încurajaţi personalul să instaleze o aplicaţie 
de securitate mobilă

 Toate sistemele de operare sunt supuse riscului de infecţie. Dacă este 
disponibilă, asiguraţi-vă că personalul utilizează o soluţie de securitate 
mobilă care detectează şi previne infecția cu malware, spyware şi aplicaţiile 
rău intenţionate, precum şi alte funcţii care vă protejează confidenţialitatea, 
inclusiv funcţii anti-furt.

 Utilizatorii de telefonie mobilă doresc deseori să acceseze documente 
importante nu numai de pe computerele de la locul de muncă, dar şi de pe 
telefoanele sau tablele private, în afara biroului. Companiile trebuie să ia în 
considerare dezvoltarea unor servicii sigure de stocare în cloud şi sincronizare 
a fişierelor pentru a răspunde la asemenea nevoi într-un mod sigur.

Luaţi în considerare alternative 
de stocare în cloud

 Jailbreaking este procesul prin care se elimină limitările de securitate 
impuse de vânzătorul sistemului de operare, oferind acces complet la 
sistemul de operare şi funcţii. Efectuând o operaţiune de jailbreak pe 
dispozitivul dvs., securitatea acestuia poate fi redusă semnificativ, oferind 
breşe de securitate care nu erau aparente imediat. Dispozitivele cu acces la 
rădăcină nu trebuie permise în mediul companiei.

Prevenirea operaţiunii de 
jailbreaking

Actualizaţi-vă sistemele de 
operare şi aplicaţiile

 Recomandaţi personalului dvs. să descarce actualizările software pentru 
sistemul de operare al dispozitivului mobil de îndată ce acest lucru se 
solicită. În special pentru Android, căutaţi furnizorii de telefonie mobilă şi 
producătorii de telefoane mobile pentru a afla politica acestora privind 
actualizările. Având cele mai recente actualizări, nu numai că dispozitivul 
este mai sigur, dar şi funcţionează mai bine.

 Companiile trebuie să permită numai instalarea aplicaţiilor din surse 
oficiale pe aceste dispozitive mobile care se conectează la reţeaua 
companiei. Opţional, luaţi în considerare construirea unui magazin de 
aplicaţii al companiei prin care utilizatorii finali pot accesa, descărca şi 
instala aplicaţii aprobate de companie. Consultaţi vânzătorul dvs. de soluţii 
de securitate pentru recomandări privind configurarea sau construiţi 
propriul magazin intern.

Instalaţi numai aplicaţii care provin 
din surse de încredere



MALWARE PE DISPOZITIVELE 
MOBILE

IDEI ŞI SFATURI UTILE PENTRU A VĂ PROTEJA

 Nu salvaţi niciodată numele de utilizator şi parolele în browser-ul 
mobil sau aplicaţiile mobile — Dacă pierdeţi sau vi se fură telefonul sau 
tableta, oricine se poate conecta la conturile dvs. După finalizarea 
tranzacţiei, deconectaţi-vă de la pagina web în loc să închideţi pur şi 
simplu browser-ul.

 Nu efectuaţi operaţiuni bancare sau cumpărături online folosind 
conexiunile publice Wi-Fi — Efectuaţi operaţiuni bancare şi tranzacţii 
online numai din reţelele pe care le cunoaşteţi şi în care aveţi încredere.

 Verificaţi de două ori adresa URL a paginii web —  Asiguraţi-vă că adresa 
web este legitimă,înainte de a vă conecta sau a trimite informaţii sensibile. 
Luaţi în considerare descărcarea aplicaţiei oficiale a băncii pentru a vă 
asigura că vă conectaţi întotdeauna la o pagină web reală.

După efectuarea unei plăţi, 
deconectaţi-vă de pe paginile web

 Nu aveţi încredere în linkurile din e-mailurile nesolicitate sau mesajele 
text necunoscute (SMS şi MMS)  — Ştergeţi-le de îndată ce le primiţi.   

 Verificaţi de două ori adresele URL şi codurile QR abreviate  — Acestea 
pot conduce la pagini web nocive sau pot descărca direct malware pe 
dispozitivul dvs. Înainte de a face clic, utilizaţi o pagină web de previzualizare 
URL pentru a confirma faptul că adresa web este legitimă. Înainte de a scana 
un cod QR, alegeţi un cititor QR care previzualizează adresa web încorporată 
şi utilizaţi un software de securitate mobilă care vă avertizează cu privire la 
linkurile periculoase. 

Nu faceţi clic pe linkurile sau anexele din 
e-mailurile nesolicitate sau mesajele text

 Cumpăraţi aplicații din magazine oficiale — Înainte de a descărca o 
aplicaţie, verificați atât aplicaţia, cât şi persoanele care au publicat-o. Aveţi 
grijă la linkurile pe care le primiţi în e-mail şi mesajele text care vă pot păcăli 
să instalaţi aplicaţii de la un terţ sau din surse necunoscute.

 Verificaţi recenziile şi calificativele acordate de alţi utilizatori,  dacă sunt 
disponibile.

 Citiţi permisiunile aplicaţiei  — Verificaţi ce tipuri de date poate accesa 
aplicaţia şi dacă vă poate partaja informaţiile cu alte părţi. Dacă aveţi 
suspiciuni sau nu vă simţiţi confortabil cu specificațiile termenilor, nu 
descărcaţi aplicaţia.

Instalaţi numai aplicaţii care provin din 
surse de încredere

Actualizaţi-vă sistemul de operare şi 
aplicaţiile

 Descărcaţi actualizări software pentru sistemul de operare al 
dispozitivului mobil de îndată ce vi se solicită acest lucru — Având 
instalate cele mai recente actualizări, nu numai că dispozitivul dvs. va fi 
mai sigur, dar va funcţiona mai bine.



 Nu răspundeţi niciodată oferind informaţii personale la mesajele 
text sau e-mailurile care pretind că sunt de la banca dvs. sau o altă 
companie legitimă. În schimb, contactaţi direct compania pentru a 
confirma solicitarea acestora.

 Analizaţi periodic situaţiile de plată aferente dispozitivului dvs. 
mobil pentru a identifica orice cheltuieli suspicioase  — Dacă 
identificaţi cheltuieli pe care nu le-aţi efectuat, contactaţi imediat 
furnizorul de servicii.

Evitaţi să vă faceţi cunoscute 
informaţiile personale

Efectuaţi o copie de 
siguranţă a datelor dvs.

 Numeroase dispozitive smartphone şi tablete au capacitatea de a efectua 
wireless o copie de siguranţă a datelor — Consultaţi opţiunile în funcţie de 
sistemul de operare a dispozitivului dvs. Creând o copie de siguranţă pentru 
dispozitivul dvs. smartphone sau tabletă, vă puteţi restaura cu uşurinţă datele 
personale dacă dispozitivul a fost pierdut, furat sau deteriorat.

 Opriţi conexiunea Wi-Fi dacă nu o utilizaţi — Infractorii cibernetici vă pot 
accesa informaţiile în cazul în care conexiunea nu este sigură. Dacă este 
posibil, utilizaţi conexiuni de date 3G sau 4G în locul punctelor de acces la 
internet wireless. De asemenea, puteţi opta pentru un serviciu de reţea 
virtuală privată (VPN) pentru a vă păstra datele criptate în tranzit.

 Nu permiteţi aplicaţiilor să utilizeze serviciile de localizare decât dacă 
acest lucru este necesar — Aceste informaţii pot fi partajate sau divulgate şi 
utilizate pentru a promova anunţuri cu privire la locurile în care vă aflaţi.

 Opriţi Bluetooth-ul atunci când nu aveţi nevoie de el — Asiguraţi-vă că este 
complet oprit şi că nu se află doar în modul invizibil. Setările implicite sunt 
deseori configurate în prealabil pentru a permite altor persoane să se conecteze 
la dispozitivul dvs. fără ca dvs. să ştiţi. Utilizatorii rău intenţionaţi vă pot copia 
fişierele, accesa alte dispozitive ataşate sau chiar obţine acces la distanţă la 
telefonul dvs. pentru a efectua apeluri şi trimite mesaje text, având drept 
rezultat facturi mari.

Opriţi Wi-Fi-ul, serviciile de localizare şi 
Bluetooth-ul atunci când nu le utilizaţi

 Jailbreaking este procesul prin care se elimină limitările de 
securitate impuse de vânzătorul sistemului de operare, oferind acces 
complet la sistemul de operare şi funcţii — Efectuând o operaţiune de 
jailbreak pe dispozitivul dvs., securitatea acestuia poate fi redusă 
semnificativ, oferind breşe de securitate care nu erau aparente 
imediat.

Nu efectuaţi o operaţiune de 
jailbreak pe dispozitivul dvs.

 Toate sistemele de operare sunt supuse riscului de infecţie. Dacă 
este disponibilă, utilizaţi o soluţie de securitate mobilă care detectează 
şi previne malware, spyware şi aplicaţiile rău intenţionate, precum şi 
alte funcţii care vă protejează confidenţialitatea şi funcţii anti-furt.

Instalaţi o aplicaţie de 
securitate mobilă

#MobileMalware 
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