SBI ‐ DETAL
Jak się dodatkowo zabezpieczyć

Filtrowanie adresów IP
Udostępniamy Państwu bardzo skuteczne narzędzie dające
możliwość określenia, z jakiego adresu internetowego (IP)
dozwolone jest logowanie. Funkcjonalność tą przystosowali‐
śmy również do tzw. dynamicznych IP poprzez możliwość defi‐
niowania klasy adresowej np. dostawcy Internetu.

Bankowość elektroniczna jest wygodną i bezpieczną formą korzysta‐

Filtry IP definiujemy w opcji:

nia z usług bankowych, w tym składania zleceń finansowych. W

Ustawienia ‐> Filtrowanie adresów IP

ostatnim czasie nasiliły się ataki na Klientów bankowości elektronicz‐
nej. Przestępcy nie mogąc złamać zabezpieczeń infrastruktury do‐
stawców bankowości elektronicznej (Banków, dostawców technolo‐
gii i usług), skupili się na łamaniu zabezpieczeń infrastruktury Klien‐

W celu dopisania nowego filtra klikamy przycisk „NOWA”, edy‐
cję zapisanego filtra wykonujemy klikając nazwę własną filtra,
a następnie przycisk „EDYTUJ”.

tów i bazowaniu na wzorcach ich zachowań. W czasach globalizacji,

W przypadku Klientów posiadających tzw. dynamiczne IP,
należy na podstawie historii logowań lub po kontakcie z do‐
stawcą Internetu ustalić odpowiednią maskę dla filtru IP.
Przykładowo, z zaprezentowanego powyżej zrzutu ekranu
wynika, że logowania następują z adresów IP z początkiem
‘172.27.17’ oraz ‘172.27.18’, zatem w takim przypadku na‐
leży:
a)
zdefiniować dwa filtry ‐ jeden z maską ‘172.27.17.*’
drugi z maską ‘172.27.18.*’
lub
a)
zdefiniować jedną regułę i wybrać jako filtr Zakres
adresów IP—wtedy wpiszemy jako pierwszy adres
172.27.17.0, jako drugi 172.27.18.254.
Jeśli z różnych przyczyn nie ustawią Państwo filtrów adre‐
sów IP zalecamy zaznaczenie przynajmniej kraju logowania,
wykluczy to możliwość przekierowania strony na zagranicz‐
ne serwisy.

szalonego rozwoju usług mobilnych, coraz wyższych wymagań użyt‐
kowników co do ergonomii łatwo zapomnieć użytkownikowi o prze‐
strzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa, co przestępcy,
stosując coraz bardziej wyrafinowane metody ataku, mogą wykorzy‐
stać.

Dodatkowo zastosowane zabezpieczenia:

Szanowny użytkowniku, bezwzględnie stosuj się do zasad bezpie‐

Autoryzacja dodawania/edycji szablonów/odbiorców ‐ funkcjo‐

czeństwa jakie publikuje Bank, w przeciwnym razie, Twoja twier‐
dza, jaką jest bankowość elektroniczna, ma zostawione otwarte
wrota.
Bank ze swojej strony dokłada starań aby nieustannie rozwijać tech‐
nologie i usługi, które będą wspierać użytkownika w wygodnym i
bezpiecznym korzystaniu z bankowości elektronicznej.

Nazwa własna może być dowolna np.. Praca, Dom itp.. Jeżeli
nasz adres IP jest stały w polu Filtr IP wybieramy Adres IP, jeśli
adres nadawany jest dynamicznie wybieramy Zakres adresów
lub Maska IP. Na koniec zaznaczamy pole Włączony i klikamy
„ZAPISZ”.
Własny adres IP i to czy jest stały czy dynamiczny można zwe‐

UWAGA!!!

ryfikować w opcji:

Zawsze sprawdzaj certyfikat strony na której podajesz klucz pod‐

Ustawienia ‐> Log zdarzeń

nalność zabezpiecza przed nieuprawnioną modyfikacją szablonów
przelewów oraz odbiorców. Ingerencja w listę zdefiniowanych
szablonów/odbiorców możliwa jest jedynie po dodatkowej autory‐
zacji.
SMS z informacją o złożonym przelewie ‐ Po realizacji przelewu
wysyłany jest SMS. Jeśli dostaniemy informację o przelewie, które‐
go nie zleciliśmy lub rachunek odbiorcy jest niezgodny z zamierzo‐
nym natychmiast skontaktujmy się z bankiem w celu wstrzymania

czas logowania czy akceptacji dyspozycji (procedura na odwrocie)

jego realizacji
Limity transakcji—dzienne i jednorazowe ‐ zalecamy zlecenie ich

172.27.17.10
172.27.18.20
172.27.17.11

Kontakt: tel. 75 754 67 00, e‐mail: bskamgora@bskamgora.pl

ustawienia w banku.

Zawsze sprawdzaj szczegóły certyfikat
klikając na kłódkę w pasku adresu
Przeglądarka Mozilla Firefox

Przeglądarka Internet Explorer

DODATKOWE ZABEZPIECZENIA

SBI-DETAL

Po kliknięciu na Więcej informacji...:

Po kliknięciu na Wyświetl certyfikaty, karta Ogólne:

Karta Szczegóły:
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