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KAS LIHTSALT MÄNG?
Installige rakendusi ametlikest 
rakendusepoodidest.

Enne rakenduse allalaadimist tutvuge nii 
rakenduse kui ka selle avaldajatega. Olge 
ettevaatlikud meili- või tekstsõnumitega 
saadetavate linkidega, mis võivad teid 
meelitada installima rakendusi 
kolmandatelt osapooltelt või 
tundmatutest allikatest.

LUGEGE TEISTE 
KASUTAJATE ARVUSTUSI 
JA HINNANGUID 

LUGEGE, MILLISED ON 
RAKENDUSE ÕIGUSED
Kontrollige, millist tüüpi andmetele 
rakendus juurde pääseb ja kas see 
võib jagada teie teavet väliste 
osapooltega.  Kas sellel on vaja kõiki 
nimetatud õigusi? Kui ei, ärge seda 
alla laadige.
 

Tundmatu pood

Sketchy application
by TrustMe :-) Developers

Uskumatu rakendus, mille 
abil teenite kahe tunniga 20 
000 eurot. Laadi kohe alla!

ARVUSTUSED (9,458)
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RAKENDUSE ÕIGUSED

 teie kontaktid
 teie telefonikõned
 teie sõnumid
 teie mikrofon
 teie kaamera
 teie asukoht
 teie salvestusruum

APPS 

INSTALLIGE MOBIILSIDESEADME 
TURBERAKENDUS 
See kontrollib kõiki rakendusi, mis on teie seadmes 
juba olemas või mille installite hiljem, ning annab 
teada, kui leitakse ründetarkvara.

See rakendus pääseb 
juurde järgmisele sisule: 



RÜNDEVARA 
VÕIB OSUTUDA 
KULUKAKS
Mobiilipangandust ohustava 
ründevara eesmärk on varastada teie 
seadmes talletatav finantsteave.

KUIDAS SEE LEVIB?

Pahatahtlike veebisaitide 
külastamine

Teie isikliku 
autentimisteabe 
varastamine

Volitamata 
väljamaksed

Pahatahtlike rakenduste 
allalaadimine

Andmepüük 

MILLISED ON OHUD?

MIDA SAATE TEHA?

TEIE PANK

MOBIILIPANGANDUSE 
RÜNDEVARA

Laadige alla oma panga ametlik 
mobiilirakendus ja veenduge iga 
kord, et külastate ehtsat panga 
veebisaiti.

Ärge lubage veebipangandussaidil 
või -rakendusel teid automaatselt 
sisse logida.

Ärge jagage ega avaldage kellelegi 
oma pangakaardi numbrit või 
paroole.

Võimaluse korral installige 
mobiilsideseadmete 
turberakendus, mis hoiatab teid iga 
kahtlase tegevuse eest.

Kui teie telefon läheb kaotsi või 
muudate oma numbrit, pöörduge 
oma panga poole, et ka seal 
värskendataks teie teavet.

Ärge jagage oma kontoga seotud 
teavet tekst- ega meilisõnumi 
kaudu.

Kui loote ühenduse oma panga 
mobiilisaidi või -rakendusega, 
kasutage alati turvalist WiFi-võrku. 
Ärge kunagi tehke seda avaliku 
WiFi-võrgu kaudu!

Kontrollige regulaarselt oma 
finantstehingute väljavõtteid.
 

#MobileMalware 



KUIDAS SEE LEVIB?

Kui külastate 
turberikkega veebisaite. Peate võib-olla 

taastama oma 
seadme tehasesätted, 
nii et kõik andmed 
lähevad kaotsi.
Ründaja võib saada 
täieliku juurdepääsu 
teie seadmele ning 
võib teie andmeid 
jagada kolmandate 
osapooltega.

Kui laadite alla 
ehtsate rakenduste 
võltsversioonid.

Kui klõpsate 
andmepüügimeilidele 
manustatud pahatahtlikke 
linke ja manuseid.

MILLISED ON OHUD?

MIDA SAATE TEHA?

ÖELGE 
HÜVASTI 
OMA 
ISIKLIKELE 
FAILIDELE
Lunavara hoiab teie 
mobiilsideseadet ja andmeid 
pantvangis ja küsib vabastamiseks 
tasu. Seda tüüpi ründevara lukustab 
teie seadme ekraani või takistab teie 
juurdepääsu teatud failidele ja 
funktsioonidele.

MOBIILSIDESEADMETE 
LUNAVARA

Varundage oma andmeid sageli 
ning hoidke rakendused ja 
operatsioonisüsteem ajakohane.

Vältige kolmandate osapoolte 
poodides ostlemist.

Võimaluse korral installige 
mobiilsideseadmete 
turberakendus, mis hoiatab teid, 
kui seade on ohus.

Olge ettevaatlik meilisõnumite ja 
veebisaitidega, mis tunduvad 
kahtlased või liiga head, et tõsi 
olla.

Ärge andke kellelelgi 
administraatoriõigusi.

Ärge makske lunaraha. Sellega 
rahastate kurjategijaid ja 
julgustate neid oma 
ebaseaduslikku tegevust jätkama.
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KASUTAJANIMI

PAROOL

SAADA

ENNE KUI 
KLÕPSATE, 
MÕELGE 
JÄRELE 
Kui seade lakkab töötamast, 
võite kaotada oma raha, 
isikuandmed ja isegi talletatud 
andmed. Ärge laske end õnge 
tõmmata!

VEEBIPÕHISED OHUD

KUIDAS VÕIB SEE JUHTUDA? MIKS SEE TOIMIB?

������������������: Nende 
abil esitab kurjategija end 
usaldusväärse isikuna ja 
kavaldab kasutajaid esitama 
oma isikuandmeid. Need 
levivad meili- ja tekstsõnumite 
ning suhtlusvõrguplatvormide 
kaudu.

������������ ���������: Teie 
mobiilsideseade võib 
ebaturvalise veebisaidi 
külastuse tõttu kergesti 
nakatuda.

����� �������������: Ohtlikud 
lingid ja manused võivad olla 
manustatud otse meilisõnumile.

Olge ettevaatlik, kui saate 
tekstsõnumi või telefonikõne 
ettevõttelt, mis küsib teie 
isikuandmeid. Saate kontrollida, kas 
sõnum/kutse on ehtne, helistades 
ettevõttesse otse ametlikul 
numbril.

Kui sirvite veebi oma 
mobiilsideseadmes, veenduge, et 
ühendus on turvatud 
HTTPS-protokolliga. Saate seda igal 
ajal kontrollida, kui vaatate URL-i 
algust.
 

��������������� ������ ������ on 
üldine piirang. Mobiilibrauserid 
kuvavad URL-id piiratud 
ekraaniruumis, mistõttu on keeruline 
näha, kas domeen on ehtne.

������� ��������� ��������� 
mobiilsideseadme isiklikkust.

Mobiilsideseadmetel on ����� 
���������-�������.

MIDA SAATE TEHA?

85%

http://malicioussite.com

TEIE PANK

Ärge kunagi klõpsake soovimatus 
meili- või tekstsõnumis sisalduvat 
linki/manust. Kustutage see 
kohe.

Olge ettevaatlik, kui jõuate 
veebisaidile, mille tekstis on 
kirjavahemärkide ja õigekirjavigu 
või millel väike eraldusvõime.

Võimaluse korral installige 
mobiilsideseadmete 
turberakendus, mis hoiatab teid 
iga kahtlase tegevuse eest.
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MOBIILSIDESEADMETE RÜNDEVARA
NÕUANDED JA SOOVITUSED ETTEVÕTETELE

 Mobiilsideseadmete kaudu töötamine kaotab piirid tööalase ja isikliku 
kasutuse vahel. Ettevõttet võib tõsiselt mõjutada rünnak, mis on algselt 
suunatud eraisiku mobiilsideseadme vastu. Mobiilsideseade on arvuti ja 
seda tuleb vastavalt ka kaitsta.

Teavitage oma töötajaid 
mobiilsideseadmete ohtude eest. 

 Töötajad, kes kasutavad ettevõtte andmetele ja süsteemidele (või ka 
lihtsalt meilisõnumile, kalendrile või kontaktide andmebaasile) 
juurdepääsuks oma mobiilsideseadmeid, peavad järgima ettevõtte 
poliitikat. Valige hoolikalt, milliseid tehnoloogiaid kasutate 
mobiilsideseadmete haldamiseks ja turvamiseks, ning paluge töötajatel 
olla ettevaatlik.

Rakendage ettevõttesisene isiklike seadmete 
kasutamise (bring-your-own-device – BYOD) poliitika.

 Kui seade ei järgi turbepoliitikaid, ei tohiks sellel olla õigust luua 
ühendust ettevõtte võrguga ning pääseda juurde ettevõtte andmetele. 
Ettevõtted peaksid kasutusele võtma ettevõttesisesed mobiilsideseadmete 
halduse (Mobile Device Mangement – MDM) või ettevõtte 
mobiilsideseadmete halduse (Enterprise Mobility Management – EMM) 
lahendused.

 Sellele lisaks on ülitähtis installida mobiilsideseadmetele ette nähtud 
ohutõrjelahendus. See annab rakenduste, võrgu ning operatsioonisüsteemi 
taseme ohtudest parema ülevaate ja suurendab kontekstipõhist 
teadlikkust.

Lisage mobiilsideseadmete turbepoliitikad 
oma üldisesse turberaamistikku.

 Üldiselt pole avalikud WiFi-võrgud turvalised. Kui töötaja kasutab ettevõtte 
andmeid lennujaamas või kohvikus tasuta saadaoleva WiFi-ühenduse kaudu, 
võivad andmed sattuda pahatahtlike kasutajate kätte. Ettevõtetel on soovitatav 
välja töötada sellega seoses tõhusad kasutuspoliitikad.

Olge ettevaatlik, kui kasutate ettevõtte 
andmetele juurdepääsuks avalikke WiFi-võrke.
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Soovitage oma töötajatel installida 
mobiilsideseadme turberakendus. 

 Kõik operatsioonisüsteemid võivad nakatuda. Veenduge, et töötajad 
kasutavad mobiilsideseadmete jaoks ette nähtud turbelahendust (kui see 
on olemas), mis tuvastab ning tõkestab ründevara, nuhkvara ja 
pahatahtlikud rakendused ning pakub muid privaatsus- ja 
vargatõrjefunktsioone.

 Mobiilsideseadmete kasutajad soovivad sageli olulistele dokumentidele 
juurdepääsu mitte ainult tööarvutite kaudu, vaid ka kontorist väljaspool 
olevate eratelefonide või -tahvelarvutite kaudu. Selliste vajaduste 
turvaliseks täitmiseks peaksid ettevõtted kaaluma turvatud pilvepõhise 
failide sünkroonimise ja salvestusteenuse väljatöötamist.

Kaaluge pilvepõhiseid 
salvestusvõimalusi.

 Operatsioonisüsteemi lahtimuukimine on operatsioonisüsteemi tootja 
kehtestatud turbepiirangute eemaldamise protsess, millega hangitakse 
täielik juurdepääs operatsioonisüsteemile ja funktsioonidele. Oma telefoni 
operatsioonisüsteemi lahtimuukimine võib märkimisväärselt vähendada 
selle turvalisust, ning avada turvaaugud, mis ei pruukinud varem olla 
nähtavad. Juurõigustega seadmed ei tohi ettevõtte keskkonnas olla 
lubatud.

Takistage seadme 
lahtimuukimist.

Hoidke seadme operatsioonisüsteem 
ja rakendused ajakohased.

 Soovitage oma töötajatel alla laadida mobiilsideseadmete 
tarkvaravärskendused kohe, kui neid pakutakse. Uurige mobiiliteenuse 
pakkujate ja telefonitootjate värskenduspoliitikaid (eriti Androidi puhul). 
Uusimate värskenduste olemasolu aitab tagada, et seade pole mitte ainult 
turvalisem, vaid ka töötab paremini.

 Ettevõtted peaksid lubama rakendusi installida neisse 
mobiilsideseadmesse, mis loovad ühenduse ettevõtte võrguga, ainult 
ametlikest allikatest. Üks võimalus on välja arendada ettevõtte 
rakendusepood, millele lõppkasutajad pääsevad juurde ning kust nad saavad 
alla laadida ja installida ettevõttes heaks kiidetud rakendusi. Häälestamisega 
seotud abi küsige oma turbeteenuste pakkujalt või töötage see oma 
ettevõttes ise välja.

Installige ainult usaldusväärsetest 
allikatest pärit rakendusi.



MOBIILSIDESEADMETE RÜNDEVARA
NÕUANDED JA SOOVITUSED, KUIDAS END KAITSTA

 Ärge kunagi salvestage kasutajanimesid ja paroole oma mobiilside-
seadme veebibrauserisse või rakendustesse — kui teie telefon või 
tahvelarvuti läheb kaotsi või varastatakse, võib kes tahes teie 
kontodesse sisse logida. Kui olete tehingu lõpule vinud, ärge lihtsalt 
sulgege brauseriakent, vaid logige saidilt välja.

 Ärge tehke panga- ega ostutehinguid avalike WiFi-ühenduste kaudu — 
tehke veebipõhiseid pangatehinguid ainult selliste võrkude kaudu, 
mida teate ja usaldate.

 Kontrollige URL-i mitu korda — enne sisselogimist või delikaatse teabe 
saatmist veenduge, et veebiaadress on õige. Võiksite alla laadida oma panga 
ametliku rakenduse, et tagada alati ühendus ehtsa saidiga.

Logige pärast maksete 
tegemist saitidelt välja.

 Ärge usaldage soovimatutes meili- ja tekstsõnumites 
(SMS ja MMS) olevaid linke — kustutage need kohe pärast saabumist.

 Kontrollige mitu korda lühendatud URL-e ja QR-koode — need võivad 
juhatada kahjulike veebisaitideni või laadida ründevara alla otse teie 
arvutisse. Enne URL-i klõpsamist kasutage URL-i saidieelvaate funktsiooni, et 
kontrollida, kas veebiaadress on ehtne. Enne QR-koodi skannimist valige 
QR-koodide luger, mis kuvab manustatud veebiaadressi eelvaate, ja kasutage 
mobiilsideseadmete turbetarkvara, mis hoiatab teid ohtlike linkide eest.

Ärge klõpsake soovimatutes meili- või 
tekstsõnumites olevaid linke.

 Ostke rakendusi ainult tunnustatud rakendusepoodidest — enne 
rakenduse allalaadimist tutvuge nii rakenduse kui ka selle avaldajatega. Olge 
ettevaatlikud meili- või tekstsõnumitega saadetavate linkidega, mis võivad 
teid meelitada installima rakendusi kolmandatelt osapooltelt või 
tundmatutest allikatest.

 Lugege teiste kasutajate arvustusi ja hinnanguid, kui need on saadaval.

 Lugege, millised on rakenduse õigused — kontrollige, millist tüüpi 
andmetele rakendus juurde pääseb ja kas see võib jagada teie teavet väliste 
osapooltega. Kui leiate, et tingimused on kahtlased või ebamugavad, ärge 
rakendust alla laadige.

Installige ainult usaldusväärsetest 
allikatest pärit rakendusi.

Hoide oma operatsioonisüsteem 
ja rakendused ajakohased.

 Laadige oma mobiilsideseadme operatsioonisüsteemi 
tarkvaravärskendused alla kohe, kui neid teile pakutakse — uusimate 
värskenduste olemasolu aitab tagada, et teie seade pole mitte ainult 
turvalisem, vaid ka töötab paremini.
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 Ärge kunagi vastake isikuandmetega tekst- või meilisõnumitele, mis 
väidetakse olevat saadetud teie pangast või muust kehtivast 
ettevõttest. Selle asemel pöörduge ettevõtte taotluse kinnitamiseks 
otse selle ettevõtte poole.

 Kontrollige regulaarselt oma mobiilsideseadmes tehtud tehingute 
väljavõtteid, et tuvastada võimalikud kahtlased maksed — kui leiate 
sealt kulutused, mida te pole teinud, pöörduge kohe oma 
teenusepakkuja poole.

Vältige isikuandmete 
jagamist.

Varundage 
oma andmeid.

 Paljud nutitelefonid ja tahvelarvutid võimaldavad varundada andmeid 
traadita side ühenduse kaudu — uurige, millised on teie seadme 
operatsioonisüsteemist olenevad võimalused. Kui loote nutitelefoni või 
tahvelarvuti andmetest varukoopia, saate hõlpsalt taastada oma isiklikud 
andmed, juhul kui seade läheb kaotsi, varastatakse või saab kahjustada.

 Kui te WiFi-t parajasti ei kasuta, lülitage see välja — kui ühendus pole turvaline, 
pääsevad küberkurjategijad teie teabele juurde. Võimaluse korral kasutage pääsu-
punktide asemel 3G- või 4G-andmesideühendust. Samuti saate kasutusele võtta 
virtuaalse privaatvõrgu (VPN) teenuse, et hoida andmed edastamisel krüptitud.

 Ärge lubage rakendustel kasutada asukohateenuseid, kui seda pole vaja — 
asukohateavet võidakse jagada või lekitada ning kasutada teile asukohapõhiste 
reklaamide suunamiseks.

 Lülitage Bluetooth välja, kui te seda ei vaja — veenduge, et see on täielikult välja 
lülitatud, mitte lihtsalt nähtamatu. Vaikesätted on sageli eelmääratud lubama teistel 
teie seadmega teie teadmata ühendust luua. Pahatahtlikud kasutajad võivad 
kopeerida teie faile, pääseda juurde teistele ühendatud seadmetele või hankida isegi 
kaugjuurdepääsu teie telefonile ning helistada ja saata tekstsõnumeid, millega võivad 
kaasneda suured arved.

Kui te WiFi-ühendust, asukohateenuseid ja 
Bluetoothi ei kasuta, lülitage need välja.

 Operatsioonisüsteemi lahtimuukimine on operatsioonisüsteemi 
tootja kehtestatud turbepiirangute eemaldamise protsess, millega 
hangitakse täielik juurdepääs operatsioonisüsteemile ja 
funktsioonidele. — Oma telefoni operatsioonisüsteemi 
lahtimuukimine võib märkimisväärselt vähendada selle turvalisust, 
ning avada turvaaugud, mis ei pruukinud varem olla nähtavad.

Ärge muukige lahti oma seadme 
operatsioonisüsteemi.

 Kõik operatsioonisüsteemid võivad nakatuda. Võimaluse korral 
kasutage mobiilsideseadmetele ette nähtud turbelahendust, mis 
tuvastab ning tõkestab ründevara, nuhkvara ja pahatahtlikud 
rakendused ning pakub muid privaatsus- ja vargatõrjefunktsioone.

Installige mobiilsideseadme 
turberakendus. 
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