
#MobileMalware 

ŽE JE TO LEN HRA?
Inštalujte aplikácie len z oficiálnych 
obchodov s aplikáciami.

Pred stiahnutím aplikácie si preverte 
danú aplikáciu a jej vydavateľov. 
Dávajte pozor na odkazy, ktoré 
dostanete v e-maile, a textové správy, 
ktoré vás môžu klamlivým spôsobom 
naviesť na nainštalovanie aplikácií od 
tretej strany alebo z neznámych 
zdrojov.

OVERTE SI RECENZIE A 
HODNOTENIA OD 
INÝCH POUŽÍVATEĽOV 

PREČÍTAJTE SI 
POVOLENIA APLIKÁCIE 
Skontrolujte, k akým typom dát 
môže daná aplikácia získať prístup, 
a či by mohla zdieľať vaše 
informácie s externými stranami.  
Potrebuje všetky tie povolenia? Ak 
nie, nesťahujte ju.

Neznámy obchod

Sketchy application
by TrustMe :-) Developers

Neuveriteľná aplikácia, ktorá 
vám umožní zarobiť 20 000 
EUR za dve hodiny. Stiahnite 
si ju teraz!

RECENZIE (9,458)

Používateľ 1
Malware

Používateľ 2
Malware 100%

Používateľ 3
Vyhýbajte sa

Používateľ 4
Nesťahujte

POVOLENIA APLIKÁCIE

 vašim kontaktom

 vašim telefonickým hovorom

 vašim správam

 vášmu mikrofónu

 vášmu fotoaparátu

 vašej polohe

 vášmu úložnému priestoru

APPS 

NAINŠTALUJTE SI APLIKÁCIU NA 
ZABEZPEČENIE MOBILNÝCH ZARIADENÍ
Preskúma všetky aplikácie vo vašom zariadení a každú 
novú aplikáciu, ktorú si nainštalujete neskôr, pričom vás 
upozorní, ak sa zistí prítomnosť škodlivého softvéru.

Táto aplikácia môže 
získať prístup k: 



MALVÉR VÁS 
MÔŽE STÁŤ 
PENIAZE
Malvér zameraný na bankové operácie 
prostredníctvom mobilných zariadení je 
určený na odcudzenie finančných 
údajov uložených vo vašom zariadení.

AKO SA ŠÍRI?

Návšteva škodlivých 
webových stránok

Získanie údajov na 
overenie vašej 
totožnosti

Neoprávnené 
výbery peňazí

Sťahovanie 
škodlivých aplikácií

AKÉ SÚ RIZIKÁ?

ČO MÔŽETE UROBIŤ?

Odcudzenie osobných 
údajov a identity 
(phishing) 

VAŠA BANKA

MALVÉR ZAMERANÝ NA BANKOVÉ 
OPERÁCIE V MOBILNOM ZARIADENÍ

Stiahnite si oficiálnu mobilnú 
aplikáciu vašej banky a vždy sa uistite, 
že navštevujete skutočnú webovú 
stránku banky.

Vyhýbajte sa nastaveniu vašej online 
bankovej stránky alebo aplikácii, 
ktoré by vykonávalo vaše prihlásenie 
automaticky.

S nikým nezdieľajte ani nikomu 
neodhaľujte číslo či heslo vašej 
bankovej karty.

Ak je to možné, nainštalujte si 
aplikáciu na zabezpečenie mobilného 
zariadenia, ktorá vás upozorní na 
akúkoľvek podozrivú činnosť.

Ak stratíte svoj mobilný telefón, 
alebo zmeníte svoje číslo, 
kontaktujte svoju banku, aby mohla 
aktualizovať vaše údaje.

Nezdieľajte žiadne informácie o 
svojom účte prostredníctvom 
textovej správy či e-mailu.

Keď sa pripájate k stránke alebo 
aplikácii svojej banky v mobilnom 
zariadení, vždy použite zabezpečenú 
sieť Wi-Fi. Nikdy to nerobte 
prostredníctvom otvorenej siete 
Wi-Fi!

Pravidelne kontrolujte svoje finančné 
výpisy.
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AKO SA ŠÍRI?

Navštevovanie pochybných 
webových stránok.

Je možné, že budete 
musieť resetovať svoje 
zariadenie na výrobné 
nastavenia, pričom 
stratíte všetky svoje 
dáta.

Útočník môže mať 
úplný prístup k 
vášmu zariadeniu a 
môže zdieľať vaše 
dáta s tretími 
stranami.

Sťahovanie 
nepravých verzií 
legitímnych aplikácií.

Klikanie na škodlivé odkazy a 
prílohy vložené do e-mailov 
zameraných na odcudzenie 
osobných údajov a identity.

AKÉ SÚ RIZIKÁ?

ČO MÔŽETE UROBIŤ?

ROZLÚČTE 
SA S VAŠIMI 
OSOBNÝMI 
SÚBORMI
Softvér na žiadanie výkupného si z 
vášho mobilného zariadenia a dát 
vytvorí rukojemníka za určitú cenu. 
Tento typ malvéru zablokuje obrazovku 
zariadenia, alebo zabráni prístupu k 
niektorým súborom a funkciám.

MOBILE 
RANSOMWARE

Pravidelne zálohujte svoje dáta a 
neustále aktualizujte všetky svoje 
aplikácie a operačný systém.

Vyhýbajte sa nakupovaniu v 
obchodoch s aplikáciami tretích 
strán.

Ak je to možné, nainštalujte si 
aplikáciu na zabezpečenie 
mobilného zariadenia, ktorá vás 
upozorní, ak dôjde k narušeniu 
zabezpečenia alebo činnosti 
zariadenia.

Buďte ostražití pri e-mailoch a 
webových stránkach, ktoré 
vyzerajú podozrivo alebo 
vyznievajú príliš dobre na to, aby 
to bola pravda.

Nikomu neudeľujte práva správcu 
zariadenia.

Neplaťte výkupné. Financovali by 
ste tak zločincov a podporovali by 
ste ich v ďalšej ilegálnej činnosti.
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POUŽÍVATEĽSKÉ MENO

HESLO

POŠLITE

PRED 
KLIKNUTÍM 
SI MUSÍTE 
BYŤ ISTÍ 
Mohli by ste prísť o peniaze, 
osobné údaje a dokonca aj o 
uložené dáta, ak zariadenie 
prestane fungovať. 
Don’t get hooked!

HROZBY VYPLÝVAJÚCE Z 
INTERNETU

AKO BY SA TO MOHLO STAŤ? PREČO JE TO ÚČINNÉ?

����� �������� �� 
���������� �������� ������ � 
��������:  Ľstivým spôsobom 
vymámia od používateľov 
osobné údaje tak, že sa tvária 
ako dôveryhodný subjekt. Svoju 
činnosť šíria prostredníctvom 
e-mailu, textových správ alebo 
prostredí sociálnych sietí.

������������ ������������� 
�������: Vaše mobilné 
zariadenie sa môže jednoducho 
infikovať návštevou nie 
bezpečnej internetovej stránky.

���������� �������:  Škodlivé 
odkazy a prílohy môžu byť 
vložené priamo do e-mailu.

Buďte nedôverčiví, ak dostanete SMS 
alebo vám niekto zavolá z nejakej 
spoločnosti, pričom žiada o osobné 
údaje. Môžete si overiť, či je daná 
správa/daný hovor legitímny, a to 
tak, že priamo zavoláte na oficiálne 
číslo príslušnej spoločnosti.

Pri prehliadaní webovej stránky vo 
vašom mobilnom zariadení sa uistite, 
že je vaše pripojenie zabezpečené 
prostredníctvom HTTPS. Vždy to 
môžete overiť na začiatku URL 
adresy.
 

�������� ������� ��������� 
���������� je všeobecným 
obmedzením. Mobilné prehliadače 
zobrazujú URL adresy na 
obmedzenom priestore obrazovky, čo 
sťažuje sledovanie toho, či je doména 
legitímna.

������������� ���������� ��������  
osobnej povahe mobilného 
zariadenia.

Mobilné zariadenia sú  ���������� 
��������� k internetu.

ČO MÔŽETE UROBIŤ?

85%

http://malicioussite.com

VAŠA BANKA

Nikdy neklikajte na odkaz/prílohu v 
nevyžiadanom e-maile či SMS. 
Ihneď ich odstráňte.

Buďte ostražití, ak sa ocitnete na 
stránke, ktorá obsahuje chabú 
gramatiku, nesprávny pravopis či 
nízke rozlíšenie.

Ak je to možné, nainštalujte si 
aplikáciu na zabezpečenie 
mobilného zariadenia, ktorá vás 
upozorní na akúkoľvek podozrivú 
činnosť.
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MALVÉR V MOBILNÝCH ZARIADENIACH
TIPY A RADY PRE FIRMY

 Práca s mobilným zariadením stiera hranicu medzi firemným a 
súkromným používaním zariadenia. Na firmy môže mať značný dopad útok, 
ktorý bol pôvodne zameraný na mobilné zariadenie jednotlivca. Mobilné 
zariadenie je vlastne počítač, a preto by sa aj mal chrániť ako počítač.

Informujte svoj personál o rizikách, ktorým 
sú vystavené mobilné zariadenia 

 Zamestnanci, ktorí používajú svoje vlastné mobilné zariadenia na 
získavanie prístupu k firemným dátam a systémom (aj keď len k e-mailom, 
kalendáru či databáze kontaktov), by mali dodržiavať príslušné firemné 
zásady. Dôkladne vyberte, ktoré technológie sa budú používať na správu a 
zabezpečenie mobilných zariadení, pričom veďte svoj personál k 
obozretnosti.

Zaveďte firemné zásady týkajúce sa používania 
vlastného zariadenia na firemné účely (BYOD)

 Ak dané zariadenie nespĺňa požiadavky bezpečnostných zásad, nemalo 
by mať možnosť pripojiť sa k firemnej sieti a získať prístup k firemným 
dátam. Spoločnosti by mali rozvinúť svoje vlastné riešenia správy 
mobilných zariadení (MDM) či správy firemnej mobility (EMM).

 Na splnenie tejto požiadavky je rozhodujúce zaviesť riešenie na ochranu 
proti hrozbám mobilných zariadení. Týmto sa zlepší viditeľnosť a 
kontextové povedomie o hrozbách na úrovni aplikácií, siete a operačného 
systému.

Zásady zabezpečenia mobilných zariadení zaveďte 
ako súčasť celkového rámca zabezpečenia

 Vo všeobecnosti nie sú verejné siete Wi-Fi bezpečné. Ak zamestnanec 
pristupuje k firemným dátam pomocou bezplatného pripojenia Wi-Fi na letisku 
alebo v kaviarni, príslušné dáta môžu byť vystavené riziku zneužitia 
zlomyseľnými používateľmi. Odporúča sa, aby firmy v tomto ohľade rozvinuli 
zásady efektívneho používania.

Buďte ostražití pri používaní verejných sietí Wi-Fi 
na získavanie prístupu k firemným dátam
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Veďte svoj personál k nainštalovaniu aplikácie 
na zabezpečenie mobilného zariadenia 

 Všetky operačné systémy sú vystavené riziku infekcie. Ak je to možné, 
použite riešenie na zabezpečenie mobilného zariadenia, ktoré popri ďalších 
funkciách na ochranu súkromia a ochranu proti odcudzeniu dát rozpozná 
malvér, spyvér a škodlivé aplikácie a zablokuje im prístup.

 Používatelia mobilných zariadení často chcú mať prístup k dôležitým 
dokumentom nielen prostredníctvom svojich pracovných počítačov, ale aj 
zo svojich súkromných telefónov či tabletov mimo kancelárie. Firmy by mali 
vybudovať zabezpečený cloudový úložný priestor a služby synchronizácie 
súborov s cieľom prispôsobiť sa takýmto potrebám bezpečným spôsobom.

Zvážte alternatívy cloudového 
úložného priestoru

 Zrušenie zabezpečenia je proces odstránenia bezpečnostných 
obmedzení, ktoré zaviedol dodávateľ operačného systému, čím sa získa 
úplný prístup k operačnému systému a funkciám. Zrušením zabezpečenia 
vášho vlastného zariadenia sa môže značne oslabiť jeho bezpečnosť, 
pričom sa otvoria bezpečnostné trhliny, ktoré sa nemusia ihneď prejaviť. 
Zariadenia s možnosťou privilegovaného prístupu k podsystémom by 
nemali mať povolenie na fungovanie vo firemnom prostredí.

Zabránenie zrušeniu 
zabezpečenia

Neustále aktualizujte operačné 
systémy a aplikácie zariadení

 Odporúčajte svojmu personálu, aby ihneď po zobrazení výzvy sťahovali 
aktualizácie softvéru pre operačný systém svojho mobilného zariadenia. 
Najmä v prípade systému Android si overte mobilných operátorov a 
výrobcov telefónov s cieľom zistiť ich zásady poskytovania aktualizácií. 
Nainštalovaním najnovších aktualizácií zaistíte to, že vaše zariadenie bude 
nielen bezpečnejšie, ale aj výkonnejšie.

 Firmy by mali povoliť len inštaláciu aplikácií z oficiálnych zdrojov na tie 
mobilné zariadenia, ktoré sa pripoja k firemnej sieti. Ako možnosť zvážte 
vybudovanie firemného obchodu s aplikáciami, prostredníctvom ktorého 
budú môcť koncoví používatelia získať prístup, sťahovať a inštalovať aplikácie 
schválené firmou. Poraďte sa so svojím dodávateľom bezpečnostných 
systémov ohľadom zriadenia alebo vybudovania vlastného firemného 
systému.

Inštalujte aplikácie len z 
dôveryhodných zdrojov



MALVÉR V MOBILNÝCH ZARIADENIACH
TIPY A RADY NA VLASTNÚ OCHRANU

 Nikdy neukladajte používateľské mená a heslá do svojho mobil-
ného prehliadača ani do aplikácií — ak by došlo k strate alebo 
odcudzeniu vášho telefónu alebo tabletu, ktokoľvek by sa mohol 
prihlásiť na vaše účty. Po dokončení transakcie sa nezabudnite odhlásiť 
zo stránky namiesto toho, že len zatvoríte prehliadač.

 Nevykonávajte bankové operácie ani nenakupujte prostredníctvom 
pripojenia na verejnú sieť Wi-Fi — online bankové operácie a transakcie 
vykonávajte len prostredníctvom sietí, ktoré poznáte a ktorým dôveru-
jete.

 Dôkladne skontrolujte URL adresu — pred prihlásením alebo 
odosielaním citlivých údajov sa uistite, že je daná adresa webovej stránky 
správna. Zvážte stiahnutie oficiálnej aplikácie vašej banky, aby ste si boli istí, 
že sa vždy pripájate k reálnej stránke.

Po vykonaní platby sa odhláste z 
príslušných stránok

 Nedôverujte odkazom v nevyžiadaných e-mailoch či textových správach (SMS 
a MMS) – odstráňte ich ihneď po ich prijatí.

 Dôkladne skontrolujte skrátené URL adresy a QR kódy — mohli by viesť k 
škodlivým webovým stránkam alebo priamo stiahnuť malvér do vášho zariadenia. 
Pred kliknutím použite stránku na zobrazenie URL adresy, aby ste si overili to, že je 
daná webová adresa legitímna. Pred skenovaním QR kódu vyberte program na 
čítanie QR kódov, ktorý zobrazí vloženú webovú adresu, a použite softvér na 
zabezpečeniu mobilného zariadenia, ktorý vás upozorní na nebezpečné odkazy.

Neklikajte na odkazy ani prílohy v 
nevyžiadaných e-mailoch či textových správach

 Nakupujte v obchodoch s aplikáciami s dobrou povesťou — pred 
stiahnutím aplikácie si preverte danú aplikáciu a jej vydavateľov. Dávajte 
pozor na odkazy, ktoré dostanete v e-maile, a textové správy, ktoré vás 
môžu klamlivým spôsobom naviesť na nainštalovanie aplikácií od tretej 
strany alebo z neznámych zdrojov.

 Overte si recenzie a hodnotenia od iných používateľov ak sú dostupné.

 Prečítajte si povolenia aplikácie — skontrolujte, k akým typom dát 
môže daná aplikácia získať prístup, a či by mohla zdieľať vaše informácie s 
externými stranami. Ak máte podozrenie alebo sa vám nepozdávajú 
uvedené podmienky, aplikáciu nesťahujte.

Inštalujte aplikácie len z 
dôveryhodných zdrojov

Neustále aktualizujte svoj operačný 
systém a svoje aplikácie

 Sťahujte aktualizácie softvéru pre operačný systém vášho 
mobilného zariadenia hneď po výzve — nainštalovaním najnovších 
aktualizácií zaistíte to, že vaše zariadenie bude nielen bezpečnejšie, ale 
aj výkonnejšie.
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 Nikdy neposkytujte osobné údaje v odpovediach na textové správy 
či e-maily, ktoré tvrdia, že pochádzajú z vašej banky alebo inej 
legitímnej firmy. Radšej priamo kontaktujte danú firmu na overenie ich 
požiadavky.

 Pravidelne kontrolujte výpisy týkajúce sa vášho mobilného 
zariadenia, aby ste zistili akékoľvek podozrivé poplatky — ak zistíte 
výdaje, ktorých si nie ste vedomí, ihneď kontaktujte svojho 
poskytovateľa služieb.

Nikdy neposkytujte 
osobné údaje

Zálohujte 
svoje dáta

 Mnohé smartfóny a tablety majú možnosť bezdrôtovo zálohovať dáta 
— zistite si dostupné možnosti v závislosti od operačného systému vášho 
zariadenia. Vytvorením zálohy pre váš smartfón alebo tablet môžete ľahko 
obnoviť svoje osobné dáta v prípade, že by niekedy došlo k strate, 
odcudzeniu alebo poškodeniu zariadenia.

 Vypnite funkciu Wi-Fi, ak ju nepoužívate — kybernetickí zločinci môžu získať prístup k 
vašim informáciám, ak nie je dané pripojenie zabezpečené. Ak je to možné, namiesto prístu-
pových bodov použite dátové pripojenie 3G alebo 4G. Môžete sa tiež rozhodnúť pre službu 
virtuálnej súkromnej siete (VPN) s cieľom nepretržitého šifrovania vašich dát pri prenose.

 Nedovoľte aplikáciám používať služby na zisťovanie vašej polohy, pokiaľ to nie je potre-
bné — tieto informácie sa môžu zdieľať, alebo môžu uniknúť a následne sa použiť na zobra-
zovanie reklám na základe miesta vášho výskytu.

 Vypnite funkciu Bluetooth, keď ju nepotrebujete — uistite sa, že je vypnutá úplne a nebola 
len v neviditeľnom režime. Predvolené nastavenia sú často vopred nastavené tak, aby 
umožňovali ostatným pripojiť sa k vášmu zariadeniu bez vášho vedomia. Zlomyseľní 
používatelia by tak mohli potenciálne skopírovať vaše súbory, získať prístup k iným pripojeným 
zariadeniam alebo dokonca aj získať diaľkový prístup k vášmu telefónu na uskutočňovanie 
hovorov a odosielanie textových správ, čo povedie k vysokým účtom.

Vypnite Wi-Fi, služby zisťovania polohy a 
Bluetooth, keď sa nepoužívajú

 Zrušenie zabezpečenia je proces odstránenia bezpečnostných 
obmedzení, ktoré zaviedol dodávateľ operačného systému, čím sa získa 
úplný prístup k operačnému systému a funkciám. — Zrušením 
zabezpečenia vášho vlastného zariadenia sa môže značne oslabiť jeho 
bezpečnosť, pričom sa otvoria bezpečnostné trhliny, ktoré sa nemusia 
ihneď prejaviť.

Nerušte zabezpečenie 
svojho zariadenia

 Všetky operačné systémy sú vystavené riziku infekcie. Ak je to 
možné, použite riešenie na zabezpečenie mobilného zariadenia ktoré 
popri ďalších funkciách na ochranu súkromia a ochranu proti 
odcudzeniu dát rozpozná malvér, spyvér a škodlivé aplikácie a zablokuje 
im prístup.

Nainštalujte si aplikáciu na 
zabezpečenie mobilného zariadenia 
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