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Be Cyber Secure. Προστατέψτε την εταιρία σας.
Η ασφάλεια των πληροφοριών της εταιρίας είναι και δική σας ευθύνη!

SECURITY ALERT!

Οι χάκερς στέλνουν ένα Phishing email σε τυχαίους ή μη υπαλλήλους ανάλογα με το σκοπό που
θέλουν να πετύχουν. Όταν ένας εργαζόμενος κάνει κλικ στον σύνδεσμο που υπάρχει στο email o υπολογιστής του ή ακόμη και
το κεντρικό σύστημα της εταιρίας μπορεί να μολυνθεί με κακόβουλο λογισμικό. Σε ορισμένες περιπτώσεις το κακόβουλο
λογισμικό μπορεί να κρυπτογραφήσει τα αρχεία της εταιρίας και να απαιτηθούν λύτρα για την αποκρυπτογράφησή τους.

Καθημερινά χιλιάδες εταιρίες παγκοσμίως πέφτουν θύματα κυβερνοαπατεώνων!
Μπορείτε να προστατέψετε την εταιρία σας λαμβάνοντας λίγες απλές προφυλάξεις.
Ακολουθεί μια λίστα με ορισμένα πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να διατηρήσετε την εταιρεία σας ασφαλή.

• Σκεφτείτε πριν κάνετε κλικ - Τα email ηλεκτρονικού ψαρέματος "Phishing” και οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης (social media) ενδέχεται να
περιέχουν συνδέσμους που θα μολύνουν τον υπολογιστή σας. Ακόμα και η απλή περιήγηση σε ένα μολυσμένο ιστότοπο μπορεί να προκαλέσει
παραβίαση στον υπολογιστή σας. Όταν είστε online, σκεφτείτε πριν κάνετε κλικ!

• Προσοχή στις ψεύτικες ιστοσελίδες - Οι απατεώνες δημιουργούν ψεύτικες ιστοσελίδες που φαίνονται

πραγματικές, προκειμένου να σας

ξεγελάσουν να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης ή τις οικονομικές σας πληροφορίες. Ελέγξτε την ηλεκτρονική διεύθυνση αν είναι σωστή.

• Μην απαντάτε σε απατεώνες - Όταν λαμβάνετε emails ή τηλεφωνικές κλήσεις που μπορεί να είναι απάτες, μην απαντάτε. Αν νομίζετε το
αίτημα που εμφανίζεται στο email σας δεν είναι σωστό, κάντε μια τηλεφωνική κλήση σε έναν τηλεφωνικό αριθμό του αποστολέα του
email που έχετε ήδη στα αρχεία σας.

• Μείνετε ενημερωμένοι - Γνωρίστε τις πολιτικές της εταιρίας σας για τον εντοπισμό και την αναφορά επιθέσεων phishing και άλλων ύποπτων
περιστατικών που υποπίπτουν στην αντίληψή σας.

• Ειδοποιήστε τους σωστούς ανθρώπους στην εταιρία σας όταν έχετε κάποια καχυποψία για ένα email που λάβατε ή μια ιστοσελίδα που
επισκεφθήκατε. Εάν κάνατε κλικ σε έναν σύνδεσμο που δεν έπρεπε να κάνετε κλικ, ενημερώστε άμεσα τους κατάλληλους συναδέλφους σας για
να σας βοηθήσουν.

• Θυμηθείτε ο εταιρικός υπολογιστής σας δεν προορίζεται για ιδιωτική χρήση.
• Χρησιμοποιείστε την βραβευμένη, από την αγορά των Lloyd’s, εκπαιδευτική μηχανή www.cyberinsurancequote.gr
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