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# whoami

• Doświadczenie
 Firma wytwarzająca AV na urządzenia mobilne, firma wytwarzająca oprogramowanie, 

firma konsultingowa, bank

• Konferencje w ktorych bralem udzial:
 SecureTech Congress
 GigaCon Network Security Congress
 GigaCon Internet Banking Security
 IT Security Trends
 GigaCon Systems Security & Reliableness
 inne
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Najpopularniejsze wektory ataków na bankowość
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Najpopularniejsze wektory ataków na bankowość
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Zagrożenia - Aplikacje Webowe
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Aplikacje webowe
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Zagrożenia - Aplikacje Mobilne
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Aplikacje mobilne
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Przykładowe Ataki na Aplikacje Mobilne

11



Aplikacje mobilne

Wyłudzanie poświadczeń poprzez specjalnie dedykowaną 
aplikację
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Aplikacje mobilne
Kompromitacja bankowości mobilnej poprzez “aktualizację systemu 
operacyjnego”

Program przeszukuje telefon i sprawdza, czy użytkownik korzysta z bankowości mobilnej. W bazie szkodnika 
zapisanych jest 68 banków, pod które może się podszyć. 

W momencie, gdy użytkownik uruchamia aplikację banku, wirus wyświetla okno z prośbą o podanie loginu i hasła. 
Okno to wyświetla się nad uruchomioną aplikacją banku, powodując jej przysłonięcie. W efekcie wygląda to tak, jakby 
aplikacja bankowa żądała informacji.
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● Wirus jest w stanie przechwytywać komunikaty 
SMS z kodami autoryzacyjnymi. 

● Program wyłudza również numery kart 
płatniczych poprzez generowanie specjalnych 
komunikatów proszących o podanie wrażliwych 
informacji. 

● ZBP zwraca uwagę na jeszcze jedną nietypową 
funkcję wirusa: program potrafi poprosić 
użytkownika, by zrobił sobie zdjęcie twarzy wraz 
z widocznym dokumentem tożsamości. 
Prawdopodobnie dane te zostaną później 
wykorzystane do otwierania kont w różnych 
serwisach.



Aplikacje mobilne

Malware GMBot

GMBot rozprowadzany jest głównie poprzez fałszywe strony służące do oglądania filmików. Najczęściej podszywa 
się pod aktualizację programu Adobe Flash Player lub aplikację PornTube. 

Podczas instalacji prosi o nadanie praw administratora, aby móc monitorować otwierane aplikacje oraz łączyć się 
z siecią WiFi. Po wgraniu jej na telefon aplikacja zaczyna monitorować aktywne procesy.

14

GMBot potrafi:

● Przekierowywać połączenie i SMS-y przychodzące na 
inny numer

● Wykradać dane karty kredytowej z Google Play

● Wysyłać pełną historię przeglądarki na serwer 
zarządzający

● Przesyłać listę wszystkich aplikacji zainstalowanych na 
telefonie

● Przesyłać wszystkie SMS-y na serwer zarządzający 

● Wysyłać SMS-y do ofiary, aby zachęcić do zalogowania 
się na konto bankowe



Aplikacje mobilne

“Nakładka” na aplikacje mobilną

Wirus  atakuje smartfony z systemem operacyjnym Android. Można paść jej ofiarą nawet po zainstalowaniu 
aplikacji z oficjalnego sklepu Google.  Obecnie wirus podszywa się na przykład pod jedną z aplikacji do 
sprawdzania kursu kryptowalut.  

Po jej pobraniu na zainfekowanym telefonie i włączeniu aplikacji mobilnych kilku polskich banków, można 
zobaczyć „nakładkę”, podszywająca się pod właściwą aplikację bankową.
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Możliwości wirusa

● Przejęcie kontroli nad urządzeniem

● Wykonywanie i podsłuchiwanie połączeń telefonicznych

● Wysyłanie i odbieranie SMSów



Przykładowe Ataki typu Phishing
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Phishing

Dostałeś takiego SMS-a? Chcą Cię okraść!

17

W ten sposób oszuści poganiają klienta, by 
szybko zalogował się na stronie i uregulował 
zaległość. Żądają drobnej kwoty, by uśpić 
czujność ofiary, bowiem większe stawki 
wzbudziłyby podejrzenia. 

Po kliknięciu w link użytkownik trafia na stronę 
internetową wyglądającą tak, jak klasyczna 
bramka płatnicza. Oczywiście nie zgadza się 
adres, ale nie każdy zwróci na to uwagę. 

Po wybraniu swojego banku ofiara zostanie 
przekierowana do kolejnej fałszywej strony – tym 
razem wyglądającej jak strona banku. Zostanie 
tam poproszony o wpisanie loginu i hasła.



Phishing

Fałszywe wiadomości o zablokowanym koncie
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W mailu pojawia się link, 
który kieruje na stronę, 
imitującą stronę banku. 

Na pozór link wygląda 
identycznie, jak ten 
prawdziwy. 

Jednak po jego kliknięciu, 
nie zgadza się adres strony 
internetowej.

 Podejrzenia powinna 
zbudzić tez domena, z 
której wysyłana jest 
fałszywa wiadomość

Celem jest wyłudzenie 
danych



Phishing

Pilne zalogowanie do systemu transakcyjnego
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W informacji podany jest link, który 
kieruje na fałszywą stronę banku. 

Jest ona niemal identyczna jak oryginał, 
ale różni się ważnym szczegółem: nie 
zgadza się adres strony internetowej.

Nie zgadza się także domena z której 
wysłano fałszywą wiadomość. 

Po wejściu na stronę klient proszony 
jest o wpisanie loginu i hasła do 
bankowości internetowej. 

Jeśli je poda, dane te trafią w ręce 
złodziei, którzy będą mogli wejść na 
konto i przygotować przelew 
zewnętrzny.



Przykładowe Ataki na Aplikacje WWW
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Ataki na aplikacje WWW

Zablokowano stronę internetową Banku Rosji
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Ataki na aplikacje WWW

Kto odpowiada za włamanie na konto? Bank przegrywa w sądzie

“Pieniądze przechowywane na rachunku bankowym przechodzą na własność 
banku, a wyłudzenie tych środków nie powinno oznaczać, że szkodę poniesie 
posiadacz konta”
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Rekomendacje

23



Rekomendacje

 Zgodność z OWASP Top10 (OWASP ASVS) dla aplikacji WWW

 Zgodność z OWASP Mobile

 Periodyczne testy penetracyjne

 Prowadzenie kampanii uświadamiającej użytkowników

 Monitorowanie tzw Threat Landscape

 Inne
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Podsumowanie
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Podsumowanie

 Lwia część udanych ataków na pieniądze klientów banków pocchodzi bezpośrednio lub 
pośrednio przez phishing

 Bezpieczeństwo środków bankowych to odpowiedzialność zarówno banku jak i 
właścicieli środków

 Bank był, jest i będzie zawsze atrakcyjnym celem dla hakerów

 Bank wdrażając systemy bezpieczeństwa, które ograniczają wygodę użytkowników robią 
to dla ich dobra (np. Wymuszanie zmiany hasła)

 Każdy upubliczniony udany atak na bankowość to cios w reputację banku, bez względu 
na to czy wina leżała po stronie klienta czy banku
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Pytania?
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Pytania?
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Kontakt
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