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Nie chce się wierzyć, ale…

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

To tylko niektóre z przypadków phishingu, które trafiły do mediów. A ataki zdarzają się 

codziennie. Jak podaje Kaspersky, w drugim kwartale 2019 roku co dziesiąty Polak podległ 

próbie phishingu6. Jednocześnie według danych Nest Banku, 30% Polaków nie wie czym 

jest phishing, a 32% nie ma pewności7. Jak więc chronić się przed phishingiem?

1. https://technologia.dziennik.pl/internet/artykuly/590873,pgz-phishing-spolka.html

2. https://www.cert.pl/news/single/kampania-phishingowa-z-falszywymi-bonami-do-biedronki/

3. https://fortune.com/2017/03/21/tech-phishing-scam/

4. https://globalnews.ca/news/3710654/macewan-university-loses-nearly-12m-in-phishing-scam/

5. https://fortune.com/2015/08/10/ubiquiti-networks-email-scam-40-million/

6. https://securelist.com/spam-and-phishing-in-q2-2019/92379/

7. https://nestbank.pl/dla-ciebie-i-rodziny/aktualnosci/30-polakow-nie-wie-czym-jest-phishing-drugie-t-(1)

W 2018 roku jedna ze spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej straciła 4 miliony złotych w wyniku udanego ataku 

phishingowego1. Oszust podający się za czeskiego dostawcę broni poinformował spółkę o zmianie numeru konta, 

na które należy dokonywać płatności…

W marcu 2017 roku dwaj giganci technologiczni, których nazwy pierwotnie starano się nie podawać, w wyniku phishingu stracili 100 milionów dolarów. Oszust podawał się za dostawcę części komputerowych z Azji, z którym firmy te faktycznie współpracowały, i skłonił je do przelania środków na swoje konto. Mowa o Google i Facebooku3.

Tego samego roku kanadyjski MacEwan University stracił prawie 12 milionów dolarów. Oszust mailowo 

przekonał pracowników Uniwersytetu do zmiany danych bankowych jednego ze swoich dostawców4.

W kwietniu 2018 roku na celowniku phisherów znaleźli się klienci Biedronki. Stworzono fałszywą stronę 
internetową dyskontu. Chętni, którzy chcieli kupić kupon rabatowy o wartości 50 zł, byli proszeni o płatność 
online w wysokości 5 zł, jak się potem okazało w fałszywej bramce imitującej Dotpay2. W ten prosty sposób 
oszuści wyłudzali dane do kont bankowych.

W 2015 roku firma Ubiquiti Networks Inc. przelała na konta oszustów ponad 40 milionów dolarów5. 
Wiadomości e-mail pozornie wysyłane były przez kierownictwo wyższego szczebla i skłaniały szeregowych 
pracowników do wysyłania środków z filii w Hongkongu na konta należące do cyberprzestępców…



strona  4

Phishing to metoda oszustwa, w której przestępca z użyciem nowoczesnych tech-

nologii podszywa się pod inną osobę, lub organizację celem pozyskania określonych 

informacji lub nakłonienia ofiary do pewnych czynności. 

Samo słowo „phishing” [czyt. fiszing] jest neologizmem zbudowanym w połowie lat 

90. na homofonie od słowa „fishing” oznaczającego w języku angielskim łowienie 

ryb. Może być to związane z tym, że ofiary są tu „łowione” na „haczyk”, „w sieci”.

Phishing jest najczęściej stosowaną metodą cyberprzestępczości na świecie. 

Szacuje się, że aż 91% cyberataków zaczyna się właśnie od wiadomości e-mail8.

Jak działa phishing?

Oszust może podszywać się pod kogoś innego na wiele sposobów. Najczęściej 

jednak stosuje się phishing z wykorzystaniem wiadomości e-mail, dlatego na nim 

skupia się niniejsze opracowanie.

Inne popularne media stosowane do phishingu to sieci społecznościowe, 

reklamy internetowe, wiadomości SMS (smishing), telefoniczne wiadomości 

głosowe (vishing), a nawet Kalendarz Google9. 

W każdym wypadku chodzi o sprowadzenie ofiary na stronę 

internetową należącą do cyberprzestępców.

Co to jest phishing?

8.     https://cofense.com/enterprise-phishing-susceptibility-report/

9.     https://businessinsider.com.pl/technologie/nowe-technologie/gmail-i-google-calendar-uzytkownicy-narazeni-na-phishing/rm5bw8n
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Oszust
Oszuści stosujący phishing nazywani są phisherami. Kierować nimi mogą różne 

motywy – od chęci wzbogacenia się, przez polityczny „hacktywizm”, po pracę dla 

agencji rządowych prowadzących wojnę cybernetyczną.

Ofiara, której dane są wyłudzane
Nic prostszego jak zostać potencjalną ofiarą phishingu. Wystarczy, że Twój adres 

e-mail trafi w niepowołane ręce. Ale jak?

Oszuści pozyskują bazy mailingowe na wiele sposobów. Kupują legalne i nielegalne bazy, 

korzystają z crawlerów przeszukujących strony internetowe, korzystają z wycieków 

baz mailingowych, a także stosują… phishing, aby pozyskać bazy do dalszych 

działań.

Ofiara, pod którą podszywa się oszust
O tych ofiarach mówi się rzadko, a przecież ponoszą ciężar phishingu nieraz większy 

niż „zwykłe” ofiary. Mowa o organizacjach, pod które podszywają się oszuści. Tracą 

one zaufanie, dobre imię i budowaną przez lata markę.

Branże, do których należą organizacje najczęściej imitowane w atakach 

phishingowych to:

• branża online i e-mail,

• branża finansowa,

• usługi płatnicze,

• branża hostingowa,

• e-Commerce,

• branża software,

• sieci mediów społecznościowych,

• strony randkowe,

• instytucje rządowe.

Elementy i aktorzy phishingu:

Oszust
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Phishingowa wiadomość e-mail
Wiadomość taka zwykle wysyłana jest do znacznej liczby potencjalnych ofiar, choć 

istnieją taktyki działania wybiórczego. Zwykle po kliknięciu treści w wiadomości 

e-mail ofiara przekierowywana jest na stronę internetową, rzadziej proszona jest 

o wiadomość zwrotną lub pobranie załącznika.

Strona internetowa
Z wiadomości e-mail ofiara trafia na stronę www imitującą witrynę organizacji, pod 

którą phisher się podszywa. Na stronie dochodzi do przechwycenia informacji 

wpisywanych przez ofiary ataku. 

Jak rozpoznać fałszywą wiadomość e-mail oraz stronę dowiesz się z dalszej lektury.

Co możesz stracić?

Jak podaje CERT Polska10, wiodącym motywem ataków jest pozyskanie danych 

uwierzytelniających w celu dostępu do płatnych usług lub kradzieży środków 

pieniężnych z konta.

Pieniądze to nie wszystko. Nie wiesz przecież, co w Twoim imieniu zostanie opubli-

kowane na Instagramie czy Facebooku, gdy utracisz kontrolę nad swoimi kontami. 

Trudno czuć się bezpiecznym, gdy dowiadujesz się, że taka sytuacja spotkała nawet 

współzałożyciela Twittera JackaDorsey’a11. 

Poza pieniędzmi i reputacją, jak pokazał przykład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, 

stracić możesz też pracę.

10.    https://www.cert.pl/news/single/zgloszenia-i-incydenty-w-2018-roku/

11.    https://techcrunch.com/2019/08/30/someone-hacked-jack-dorseys-own-twitter-account/
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Rodzaje phishingu

Najskuteczniejsze phishingowe wiadomości e-mail zostały zaprojektowane w taki 

sposób, aby wywołać u odbiorcy pewne emocje. Może to być ciekawość lub strach, ale 

też poczucie palącej konieczności podjęcia szybkiej reakcji na otrzymaną wiadomość. 

Istnieje wiele sposobów na wyłudzanie informacji, jednak kilka technik się powtarza.

Oszustwo na CEO

Oszust podaje się za osobę z kadry zarządzającej danej firmy i wysyłając wiadomości e-mail 

do pracowników niższego szczebla, liczy na wywołanie zamierzonej reakcji. 

Takiego typu phishingu doświadczył Snapchat. W 2016 roku pracownicy odpowiedzialni 

za płace otrzymali e-mail od osoby podającej się za CEO tej firmy z prośbą o informacje 

o liście płac12. Dane te wkrótce potem wyciekły do Internetu.

Spear phishing

Według dyrektora badań w SANS Institute13, 95% wszystkich udanych ataków na przedsię-

biorstwa dokonano za pomocą spearphishingu.

W tym wypadku wiadomość e-mail trafia do konkretnej osoby, o której uprzednio oszuści 

zebrali szczegółowe informacje, choćby z sieci społecznościowych. W przypadku phishingu 

ukierunkowanego celem cyberprzestępców jest najczęściej kradzież poufnych informacji, 

takich jak hasła dostępu czy tajemnice firmowe.

12.    https://www.cert.pl/news/single/zgloszenia-i-incydenty-w-2018-roku/

13.    https://techcrunch.com/2019/08/30/someone-hacked-jack-dorseys-own-twitter-account/
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Whaling

Whaling, co w języku angielskim oznacza wielorybnictwo, to typ spearphishingu skupiający 

się na osobach zajmujących czołowe stanowiska w danym przedsiębiorstwie. 

CEO austriackiej firmy FACC zajmującej się montażem samolotów za whaling zapłacił własną 

posadą. W 2016 roku oszuści doprowadzili go do przelania na ich konto 47 milionów dolarów14.

Clone phishing

Clone phishing jest typem phishingu, w którym prawdziwa wiadomość e-mail posiadająca 

załącznik lub link zostaje użyta przez przestępcę jako wzór przy tworzeniu fałszywej 

wiadomości. Załączniki lub linki zostają zastąpione złośliwymi wersjami, a następnie 

wysłane z adresu e-mail sfałszowanego tak, aby wyglądał, jak ten należący do oryginalnego 

nadawcy. Ofiara otrzymująca taką wiadomość jest przekonana, że nadawca wysłał ponownie 

tę samą wiadomość, być może ze względu na jej wagę.

Brand phishing 

Przestępca podszywa się pod firmę, organizację lub agencję, która jest bezpośrednim 

dostawcą produktów lub usług do atakowanej firmy. 

Według raportu VadeSecure za 2. kwartał 2019 roku15, phisherzy najczęściej podszywają się 

pod takie marki jak:

1. Microsoft

2. PayPal

3. Facebook

4. Netflix

5. Bank of America

6. Apple

7. CIBC

8. Amazon

9. DHL

10. DocuSign

14.     https://www.reuters.com/article/us-facc-ceo-idUSKCN0YG0ZF

15.     https://www.vadesecure.com/en/phishers-favorites-q2-2019/
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Lista haczyków nie ma końca …

Phishing się rozwija, a phisherzy są coraz bardziej pomysłowi, dlatego powyższa lista 

nie wyczerpuje wszystkich możliwości. Przykładem ich kreatywności, jest phishing „na 

YouTubera”, który w samym 2019 roku zebrał już spore żniwo16. Jak można się domyślić, 

w tym wypadku przestępca podszywa się pod gwiazdy YouTube i wysyła swoim subskry-

bentom bezpośrednie wiadomości.

Obecność złośliwego oprogramowania

Prawie każdy atak oparty na wiadomości e-mail musi spowodować, aby odbiorca będący 

celem otworzył maila i podjął zamierzoną akcję, bez względu na to czy celem ataku jest 

zainfekowanie systemu złośliwym oprogramowaniem, czy tylko kradzież danych. Jednak 

większość ataków opartych na mailach nie zawiera załącznika ze złośliwym oprogra-

mowaniem. Owszem, faktem jest, że 92,4% wirusów jest dostarczana pocztą mailową, ale 

tylko jedna na dziesięć wiadomości zawiera złośliwe oprogramowanie. 

Najczęściej infekowane załączniki

Jeśli wiadomość zawiera złośliwe oprogramowanie, najczęściej załącznik jest skryptem 

Visual Basic Script (.vbs), JavaScript (.js) lub .exe. Jego celem jest z kolei nieaktualne 

oprogramowanie.

Najczęściej infekowane załączniki według typu rozszerzenia

16.     https://plblog.kaspersky.com/youtube-phishing-scam/10348/

29,22%

22,57%
19,62%

10,34%

4,11%

3,69%
3,59%

3,48%
1,79% 1,58%

.vbs .js. exe. jar. doc 

.html. wsf. pdf .xml .r
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Tylko 13% Polaków zapytanych, czy wiedzą jak chronić pieniądze zgromadzone na 

swoim koncie bankowym odpowiedziało, że zdecydowanie tak17. Osoby, padające 

ofiarą cyberprzestępców tracą w Internecie niekiedy ogromne sumy, dlatego tak 

ważna jest świadomość realnie istniejącego niebezpieczeństwa i wiedza jak skutecznie 

się przed nim obronić. 

Wiemy już czym jest phishing, czym grozi, z jakich metod korzysta, ale jak się przed 

nim chronić? Idealnie by było, gdybyśmy mogli całkowicie się zabezpieczyć przed 

otrzymywaniem fałszywych powiadomień. Ponieważ wydaje się to jednak wątpliwe, 

nauczmy się rozpoznać phishingową wiadomość e-mail i stronę www. W ostatniej 

części opracowania omawiamy narzędzia, które wspierają nas w walce z oszustwami.

Jak rozpoznać haczyk  
w wiadomości e-mail?

Jak pokazały badania Intel Security18 aż 97% ludzi nadal nie rozpoznaje wiadomości 

phishingowych.

Phishingowa wiadomość e-mail może zawierać prośbę o podanie informacji, np. 

adresu e-mail w wiadomości zwrotnej, może też zawierać linki do zewnętrznych 

stron. W każdym wypadku należy być równie uważnym. Jak zatem stwierdzić czy 

dany mail to próba oszustwa?

Jak nie dać się złowić?

17.     https://nestbank.pl/dla-ciebie-i-rodziny/aktualnosci/30-polakow-nie-wie-czym-jest-phishing-drugie-t-(1)

18.     https://securityaffairs.co/wordpress/36922/cyber-crime/study-phishing-emails-response.html
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Ustal faktycznego nadawcę maila

Oczywiście nie każda osoba lub organizacja jest tym, za kogo się podaje. Dlatego absolutnie 

niezbędne jest, aby każdy potrafił zidentyfikować prawdziwego nadawcę wiadomości. 

Niestety nie zidentyfikujesz go po nazwie, która pojawia się na górze e-maila. Można 

bowiem ustawić dowolną nazwę. Naucz się sprawdzać adres e-mail w polu „Od:”. Czy 

domena e-maila nadawcy pokrywa się z domeną organizacji, za którą ten się podaje?

Ta wiadomość e-mail „od Play” została wysłana przez niejakiego indiral6tl, którego skrzynkę 
obsługuje gmx[.]com. W załączniku znajdować się ma faktura, ale jak widać jest to plik archiwum tar.
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Wiadomość wzywająca do uregulowania zaległej należności, której nadawcą jest firma z podejrzanie 
wyglądającym adresem w narodowej domenie Włoch. W załączniku rzekomo znajduję się faktura, 
jednak uwagę zwraca niestandardowe rozszerzenie pliku, w którym miała zostać zapisana. Mail 
jest oczywiście przykładem fałszywej wiadomości, której celem jest otworzenie załącznika z fakturą, 
której tak naprawdę tam nie ma. W dużych korporacjach, przepływ faktur jest ogromny, dlatego 
prawdopodobieństwo otwarcia takiego załącznika tam właśnie jest największe. 

Czy mail gra na emocjach?

Dlaczego ktokolwiek miałby otwierać podejrzane maile, klikać w nich podejrzane linki i podawać 

swoje dane na podejrzanych stronach internetowych?

99% ataków phishingowych ma za zadanie skutecznie zagrać na ludzkich emocjach. 

Potwierdza to wiele badań, m.in. symulacje phishingowe przeprowadzone przez Wombat 

Security. 

Większość ludzi nie myśli jasno, gdy musi działać szybko. Jeśli więc otrzymasz wiadomość 

e-mail z agresywnym tematem lub prośbą o podjęcie działań natychmiast (do 24 godzin!) – 

zatrzymaj się i uspokój. Gdyby to naprawdę było tak palące, nadawca pewnie zadzwoniłby 

do Ciebie, a nie wysyłał e-maila. 
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Nadawca podający się za Profil Zaufany daje odbiorcy tylko 24 godziny. Podpisu jednak nie widać 
– pod uszkodzonym obrazem tak naprawdę kryje się link, którego kliknięcie powoduje pobranie 
pliku .exe19. 

Temat wiadomości

Poniżej niektóre z najbardziej skutecznych tematów phishingowych symulacji przeprowa-

dzonych przez Wombat Security:

19.     https://niebezpiecznik.pl/post/uwaga-na-zlosliwe-e-maile-z-tematem-profil-zaufany/
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Te same badania Wombat Security pomogły ustalić najczęstsze słowa, pojawiające się 

w anglojęzycznych tematach i treściach phishingowych wiadomości e-mail.

Jak nadawca zwraca się do Ciebie?

Jeśli nadawca wiadomości nie zadaje sobie trudu, aby użyć twojego imienia, a zamiast tego 

wybiera ogólniki w stylu „pracowniku” lub „kliencie”, w najlepszym wypadku jest to reklama, 

a najpewniej to spam lub phishing. 

Nie ufaj logotypom

Użycie w wiadomości e-mail czyjegoś logotypu, stopki e-mail, czegokolwiek, co jest 

dostępne publicznie, jest banalnie proste. Dlatego uważaj, aby się nie dać wciągnąć tylko 

dlatego, że wiadomość e-mail wyglądała autentycznie. Pamiętasz, wcześniej pisaliśmy 

o brandphishingu.

Temat maila: Treść maila:
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Zwracaj uwagę na ortografię

Jednym z najszybszych sposobów stwierdzenia czy wiadomość e-mail jest oryginalna, jest 

po prostu przeczytanie jej. Ogólnie rzecz biorąc, w świecie biznesu ludzie starają się pisać 

spójnymi zdaniami, które mają poprawną pisownię i gramatykę. Bardzo niewielu z nas jest 

idealnych, jeśli chodzi o ortografię, ale istnieje różnica między okazjonalną literówką a spamem 

napisanym przez kogoś, kto mówi słabo po angielsku czy polsku. Jeśli gramatyka i styl 

wiadomości e-mail nie wygląda tak, jak można oczekiwać od nadawcy, oznacz ją jako 

niechcianą lub jako spam. Lepiej dmuchać na zimne.

W tej wiadomości e-mail nadawca nie pokusił się o tłumaczenie z języka angielskiego i francuskiego 
na język polski, mimo że podaje się za Pekao S.A.
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Jak się zachować, gdy otrzymasz  
podejrzaną wiadomość

Masz podejrzenia do wiadomości, którą otrzymałeś? Zatrzymaj się. Oto lista działań, 

które powinieneś podjąć.

Nie klikaj linków

Jak podaje raport Proofpoint20 oparty o analizę danych firm od chroniących przed cyberatakami, 

99% ataków z użyciem wiadomości e-mail wymaga kliknięcia linka przez ofiarę.

Nawet jeśli ktoś, kogo znasz wyśle Ci link w wiadomości e-mail, najedź na niego myszką, 

aby zobaczyć dokąd prowadzi. Niestety możesz to zrobić tylko, jeśli oglądasz wiadomość 

na komputerze. 

Jeśli nie znasz nadawcy lub masz najmniejsze podejrzenia, że coś może być nie tak, nie klikaj 

linków. Naucz też swoich pracowników, aby nie klikali żadnych linków w wiadomościach 

e-mail od nieznanych nadawców.

W tej wiadomości e-mail nadawca podszywający się pod 
Otodom chce skłonić odbiorcę do kliknięcia linka, kryjącego się 
pod przyciskiem Odpowiedz. Jak widać wiadomość nadano 
z adresu innego niż otodom.pl, a mianowicie zoho[.]eu21

20.     https://www.proofpoint.com/us/resources/threat-reports/human-factor 

21.     https://pomoc.otodom.pl/hc/pl/articles/360003718319-Fa%C5%82szywe-powiadomienie-dotycz%C4%85ce-nowej-wiadomo%C5%9Bci-od-Otodom
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Oflaguj wiadomość

Za każdym razem, gdy otrzymasz podejrzany e-mail, oznacz go – przykładowo 

w Thunderbird możesz w wiadomości e-mail kliknąć przycisk „Niechciana”. 

Pomoże to w działaniu Twojego filtra antyspamowego, a ponadto niezgłaszanie 

podejrzanych wiadomości tylko zwiększa ich szanse na powodzenie. Dobry 

administrator IT może utworzyć specjalne reguły blokujące dostęp do skrzynki 

odbiorczej określonym adresom IP lub domenom. Ale nie zrobi tego, jeśli nie 

będzie wiedział, które to wiadomości.

Zgłoś incydent

Pomóż innym ludziom i firmom uchronić się przed phishingiem, na który 

natrafiłeś. Zgłoś incydent do CSIRT NASK na stronie https://incydent.cert.pl.

Jeśli jesteś operatorem usług kluczowych, dostawcą usług cyfrowych lub 

podmiotem publicznym, zgłaszanie incydentów jest Twoim obowiązkiem na 

podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyber bezpieczeństwa.

Zadzwoń do nadawcy

Jeśli nie masz pewności czy wiadomość e-mail została wysłana zgodnie z prawem 

od osoby, która się pod nią podpisała, istnieje proste rozwiązanie: zadzwoń do 

niej! Nadawca będzie w stanie powiedzieć ci czy to naprawdę on. A jeśli nie ma 

pojęcia, o czym mówisz, ani dlaczego dzwonisz, oznacza to, że będziesz musiał 

porozmawiać z informatykiem, ponieważ Twoja firma stała się celem. To powinno 

być twoje zabezpieczenie w razie awarii zawsze, gdy masz pytanie dotyczące 

legalności wiadomości e-mail. Po prostu zadzwoń i zapytaj.
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Jak rozpoznać fałszywą stronę?

Każda wiadomość phishingowa - mail, sms, komunikat w mediach społecznościo-

wych – przekierowuje ofiarę na stronę internetową. Jak rozpoznać, że mamy do 

czynienia z fałszywą stroną?

Wygląd

Strona imitująca inną witrynę może wyglądać identycznie jak oryginalna. Zwróć uwagę na 

błędy językowe i ogólny poziom designu. Brak Kontakt powinien Cię zaniepokoić.

Domena

Zazwyczaj fałszywa strona znajduje się pod domeną podobną do domeny strony, którą 

phisher imituje. Najczęściej stosowane są tu domeny z literówkami, np. paypai.com lub 

sub-domeny, np. paypal.paiments.co

Sprytnym sposobem na stworzenie fałszywej domeny o wyglądzie identycznym z oryginalnym 

jest zastosowanie cyrylicy. Nie wszystkie przeglądarki rozpoznają ją, dlatego oszust może 

zarejestrować domenę „xn--pple-43d.com”, która wyświetlana będzie jako „apple.com”. 

W cyrylicy jest 11 znaków, które mają wygląd jak znaki łacińskie, tak więc pole do popisu 

jest szerokie. Aby upewnić się, czy dana domena nie jest homografem, wystarczy skopiować 

jej adres z przeglądarki i wkleić go w nowym oknie – wówczas zobaczymy jej oryginalny 

wygląd.

Bądź czujny. Upewnij się, pod jaką domeną widnieje strona, na którą trafiłeś. Czy to na 

pewno właściwy adres? Jeśli masz wątpliwości skorzystaj z WHOIS. Ta darmowa baza 

pozwoli Ci szybko sprawdzić, do kogo należy dana domena.
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Certyfikat SSL

W najbardziej niebezpiecznych przypadkach fałszywa strona znajduje się pod oryginalną 

domeną, która uprzednio została zaatakowana (pharming). Szczęście w nieszczęściu, że 

49% stron phishingowych korzysta z certyfikatów SSL22. W tym wypadku możemy 

sprawdzić, na kogo został wystawiony certyfikat SSL, klikając jego opis w przeglądarce 

internetowej. W ten sam sposób sprawdzisz też, czy domena jest homografem.

Trzeba jednak pamiętać, że cyberprzestępcy posługują się przeważnie darmowymi certyfi-

katami SSL o najniższej walidacji (DV), np. Let’s Encrypt. Certyfikaty takie wydawane są bez 

szczegółowej weryfikacji podmiotu ubiegającego się o SSL. Dlatego jeśli widzisz, że PayPal, 

bramka płatnicza lub Twój bank korzysta z Let’s Encrypt - zatrzymaj się. Takie instytucje 

korzystają z certyfikatów komercyjnych rozszerzonej walidacji (EV) od wiarygodnych 

wystawców jak DigiCert, Symantec, Thawte, GeoTrust, Entrust, Comodo czy Certum.

Najbezpieczniejszymi dla użytkowników stron internetowych są certyfikaty SSL rozszerzonej 

walidacji (EV), które powodują wyświetlenie w przeglądarce w pasku adresu nazwę organizacji, na 

jaką wystawiono certyfikat. Jednak i te certyfikaty warto sprawdzić w opisie. Jednak i te certyfikaty 

warto sprawdzić w opisie - wystarczy kliknąć ikonę zamkniętej kłódki widniejącą przy domenie:

Przykład pokazujący jak wygląda informacja 
o zabezpieczeniu strony internetowej podstawowym 
certyfikatem SSL DV. Na załączonej grafice widzimy, 
że „Połączenie jest bezpieczne” a „Certyfikat 
(Ważny)”, nie widzimy jednak na kogo jest on wysta-
wiony.

Z kolei w tym przypadku prezentujemyprzykład 
powiadomienia ze strony zabezpieczonej 
certyfikatem o najwyższej walidacji EV. 
Widzimy, że jest on wystawiony dla konkretnej firmy.

22.      Hashed Out
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Rozwiązania techniczne

Z pomocą w walce z phishingiem przychodzą liczne narzędzia, które pomagają 

chronić oprogramowanie i pocztę elektroniczną. W tej sekcji poznasz rozwiązania, 

na które może sobie pozwolić każda firma. Część z nich jest oferowana przez 

dobrych dostawców hostingu jako standard bezpieczeństwa.

Aktualizacja oprogramowania

Ataki phishingowe oparte na złośliwym oprogramowaniu, często wykorzystują niedocią-

gnięcia organizacji w zakresie bezpieczeństwa. Wielu cyberprzestępców liczy na to, że firma 

nie zaktualizowała oprogramowania i od tej strony będzie im łatwiej przeprowadzić atak. 

Dlatego tak ważne jest jego regularny update.  

Antywirusy

Wiele programów antywirusowych ma wbudowane filtry poczty oraz skanuje pliki i strony 

internetowe w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania lub innych programów zagrażających 

bezpieczeństwu. Dobry program antywirusowy może skutecznie wyłapać i zniwelować 

zagrożenie, które mogło zostać niezauważone przez oprogramowanie serwera i zabezpie-

czenia systemu. 

W Kei.pl wszystkie serwery pocztowe korzystają z sieci skanerów antywirusowych 

działających w oparciu o oprogramowanie ClamAV. Skanery antywirusowe sprawdzają 

każdą wiadomość e-mail przychodzącą i wychodzącą z Twojego konta pocztowego.

Baza wirusów jest aktualizowana kilka razy w ciągu doby, co zapewnia najlepszą 

możliwą ochronę przed zarażeniem komputera przez wirusa przesłanego na Twoje konto 

pocztowe w Kei.pl.
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Filtry spamu

Korzystanie z filtra antyspamowego to dobra praktyka. Należy jednak uważać, aby nie 

odfiltrować wiarygodnych wiadomości. Ustawienia najlepiej dostosowywać stopniowo, aby 

można było ocenić skuteczność filtra.

Czarne i białe listy

Regularnie uaktualniana czarna lista z zablokowanymi adresami e-mail jest niezbędna do 

zapewnienia bezpieczeństwa poczty w firmie. Czarna lista informuje serwery i filtry, 

który adres e-mail jest zakazany. Na czarnej liście powinny się znaleźć: 

• Domena

• Adres e-mail

• Adres IP

Białe listy również informują serwery i filtry, ale z kolei o tym, jaki adres e-mail jest dozwolony, 

więc podobnie, na białej liście powinny się znajdować:

• Domena

• Adres e-mail

• Adres IP

W Kei.pl czarną i białą listę ustawisz samodzielnie w panelu administracyjnym 

swojego konta hostingowego WebAs.

W Kei.pl na wszystkich usługach hostingowych zainstalowany jest mechanizm antyspamowy 

SpamAssasin, który sprawdza wiadomości i określa czy dana wiadomość to spam.
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SMTP

Simple Mail Transfer Protocol posiada funkcje, które pomagają chronić pocztę przed 

phishingiem. Większość przedsiębiorstw używa SMTP dla wewnętrznej poczty e-mail, 

dlatego bardzo ważne jest, aby włączyć funkcję uwierzytelniania na wszystkich firmowych 

serwerach. Zaletą SMTP jest to, że można go łatwo konfigurować. 

S/MIME 

S/MIME zatrzymuje fałszywą wiadomość, przez co chroni przed whalingiem i phishingiem 

osoby zarządzające. Pomaga również zapewnić, że wysłana wiadomość e-mail dociera do 

docelowego miejsca. Oprócz tego certyfikat e-mailowy potwierdza tożsamość nadawcy 

podpisem elektronicznym. Jest to szczególnie ważne w przypadku firmowych wiadomości. 

Posiadanie certyfikatu S/MIME przez pracowników oraz obowiązkowe podpisywanie 

wiadomości e-mail eliminują różne typy oszustw phishingowych. Jeśli wiadomość pochodzi 

z innej firmy i nie jest podpisana, natychmiast staje się podejrzana. 

SPF

SPF, czyli Sender Policy Framework to mechanizm sprawdzania przez serwer pocztowy 

czy wiadomość została wysłana z serwera, który jest poprawny dla danego adresu e-mail. 

Jest to niezwykle istotne przy ustalaniu czy wiadomość jest prawdziwa. Jeśli otrzymasz 

wiadomość e-mail od europejskiego dostawcy, chcesz mieć pewność, że nie pochodzi ona 

przykładowo z Chin.

W Kei.pl SMTP uruchomione jest na każdej usłudze hostingowej.

W Kei.pl SPF uruchomione jest na każdej usłudze hostingowej.

W Kei.pl SMTP uruchomione jest na każdej usłudze hostingowej.

Wybierz certyfikat S/MIME dla siebie lub swojej firmy!

https://certyfikatyssl.pl/offer/filter/all/all/Email 
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Jeśli wiadomość e-mail przychodzi z adresu IP, wymienionego w rekordzie SPF DNS, 

oznacza to, że jest na to zgoda i przechodzi. Natomiast jeśli wiadomość e-mail przychodzi 

z adresu IP, którego nie ma na liście, nie jest zaufana, jako taka zostaje też oznaczona i nie 

przechodzi. 

RBL

RBL to funkcja blokowania adresów IP, z których został rozesłany spam. Lista adresów jest 

pobierana na bieżąco od niezależnych organizacji. Włączenie opcji znacznie ogranicza 

liczbę spamu, może jednak powodować niedochodzenie wiadomości, jeśli adres serwera 

nadawcy zostanie umieszczony na liście RBL.

DKIM

DKIM, czyli DomainKeysIdentified Mail to idealne uzupełnienie SPF. W nagłówkach maili 

nadawcy umieszcza on zaszyfrowane za pomocą asynchronicznego klucza informacje. 

Skrzynka odbiorcy otrzymując taką wiadomość pobiera z rekordu DNS domeny nadawcy 

odpowiednie informacje na temat klucza i rozszyfrowuje dane. Jeśli rozszyfrowanie się uda, 

odbiorca wiadomości e-mail ma pewność, od kogo ją otrzymał.

DKIM, podobnie jak SPF chroni przed phishingiem, pomagając w identyfikacji fałszywych 

wiadomości e-mail. 

DMARC

Mechanizm DMARC został zaprojektowany specjalnie z myślą o wykrywaniu i ograniczaniu 

fałszowania wiadomości e-mail oraz identyfikacji nieprawdziwych nadawców. DMARC działa 

na podstawie DKIM i SPF i podobnie jak one jest obsługiwany przez rekordy DNS. 

W Kei.pl DKIM można aktywować dla każdej poczty e-mail.W Kei.pl DKIM można aktywować dla każdej poczty e-mail.

W Kei.pl RBL uruchomione jest na każdej usłudze hostingowej.
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DMARC określa:

• mechanizm stosowany podczas wysyłania wiadomości e-mail z danej domeny,

• sposób sprawdzania pola nadawcy, prezentowanego końcowym użytkownikom,

• sposób, jaki odbiornik powinien obsługiwać awarię,

• zapewnia mechanizm raportowania dla wszelkich działań wykonywanych w ramach 

wyżej wymienionych zasad.

Certyfikaty SSL

Certyfikat SSL, jak pokazaliśmy wcześniej, pozwala użytkownikom witryny zweryfikować, do 

kogo ona należy. Dlatego – pomijając szyfrowanie danych – warto zabezpieczyć wszystkie 

swoje strony certyfikatem i dać szansę swoim użytkownikom na wykonanie kontroli danych 

i uniknięcie phishingu. Najlepszym wyborem jest certyfikat typu EV z zielonym paskiem 

oraz informacją jaki podmiot został zweryfikowany. Certyfikaty EV dają nam gwarancję 

prawdziwości podmiotu.

W Kei.pl DMARC można samodzielnie zdefiniować w DNS domeny w sekcji TXT.

W Kei.pl możesz skorzystać z wielu certyfikatów ssl różnych wystawców. 

https://certyfikatyssl.pl/offer/filter/all/EV 
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Wiesz już czym jest phishing, jak go rozpoznać i jak się przed nim chronić. 

Wiesz też, że oszuści są bardzo kreatywni i haczyk może się kryć gdzieś, 

gdzie byś się go nie spodziewał: w mailu od prezesa, w wiadomości na 

YouTube, w Twoim kalendarzu czy wpisie na Facebooku.

Bądź czujny – aktualizuj oprogramowanie – chroń swoją pocztę elektroniczną 

– korzystaj z certyfikatów SSL.

Podsumowanie

KEEP CALM
AND

AKTUALIZUJ
OPROGRAMOWANIE

CHROŃ SWOJĄ
POCZTĘ ELEKTRONICZNĄ

KORZYSTAJ
Z CERTYFIKATÓW SSL
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