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Vírus lopja a pénzünket
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Magyarország ‒ Öt magyar bank honlapját vette célba az egyik legveszélyesebb számítógépes vírus, a Zeus/GameOver.
Gégény József vírusanalizáló szerint a program az OTP, az Erste bank, a Budapest Bank, a Raiffeisen és az Unicredit bank weboldalait,
még inkább ügyfeleit fenyegeti. A vírus e-mailben, vagy internetes letötésekkel férkőzik be a számítógépekbe. Amikor ezután az ügyfél
megpróbál belépni a bank internetes oldalára, nem oda, hanem annak szinte tökéletes másolatára kerül, ahol egy pillanat alatt ellopják
adatait.

Eredeti
A szakértő szerint a károkozó arra is képes, hogy elrejtse a bank kezdőlapjáról a figyelmeztető felhívásokat.
– Azonban a vírus itt nem áll meg. Bejelentkezés után arra kéri a felhasználót, hogy legyen türelemmel, míg eközben a háttérben tranzakciót
indít el, majd figyelemelterelésként egy hamis hibaüzenetet jelenít meg, miszerint a rendszer jelenleg épp nem üzemel – figyelmeztetett a
szakértő. Ha az átutalásokhoz SMS-kód szükséges, a vírus valamilyen ürüggyel ezt is bekérheti a felhasználótól. A csalást nehéz
észrevenni, hiszen a böngésző címsorában a bank weboldalának a címe jelenik meg.
– A legfontosabb, hogy a számítógépünk rendelkezzen naprakész vírusvédelemmel – tanácsolta Csizmazia István, a Sicontact Kft. IT
biztonsági szakértője, az Antivírus blog szerzője. Mint mondta, a másik fontos lépés az odafigyelés. Ha például a rendszer korábban nem
kért PIN-kódot, most viszont igen, valószínűleg egy károkozó próbálja megszerezni adatainkat. – Érdemes nem a linkekre kattintani, hanem
begépelni a bank weboldalának címét a böngészőbe és addig bezárni a többi ablakot. Ha pedig ismeretlen tranzakcióról kapunk értesítést,
azonnal a bankhoz kell fordulni – tette hozzá a szakértő.

Látszólag nincs sok különbség az egyik legnagyobb hazai bank internetes oldala, és a feltört oldal között. Azonban a figyelmeztetést a
hackerek eltűntették
Az érintett bankok a Bankszövetséghez irányítottak minket.
– A bankok folyamatosan dolgoznak a vírus blokkolásán, az ügyfelek pedig, ha valami szokatlant tapasztalnak, azonnal hívják a
bankfiókot – mondta Sütő Ágnes (35), a Magyar Bankszövetség kommunikációs vezetője.
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Tetszik 74 személy kedveli ezt Regisztrálj, hogy megnézd, mi tetszik az
ismerőseidnek.

