Obchodní model a podpora služby „PIN Security“
1. Obchodní model
Služba „PIN Security zaručuje bezpečí klienta při transakcích přes bankomat a tím
zvyšuje důvěru mezi klientem a finančním ústavem. Je na zvážení finančního ústavu, zda
se zavedením služby navýší poplatky spojené s takovýmito výběry z bankomatu.
Služba nevyžaduje žádné nové HW nároky a měla by být aplikovatelná pouze SW
úpravou současných zařízení finančního ústavu (viz. Specifikace služby).
Z dlouhodobějšího hlediska jsou jedinými náklady na službu datové přenosy mezi
autorizačním centrem a uživatelem.
Služba přináší výrazné zvýšení důvěryhodnosti ve služby poskytované sítí bankomatů
a tím konkurenční výhodu finančnímu ústavu, který službu nabídne. Náklady na datové
přenosy by proto měly být hrazeny finančním ústavem.
2. Distribuce
a. Dodatková smlouva o poskytování služby
Klient uzavře s bankovním domem dodatkovou smlouvu o používání služby „PIN
Security“ ve které kromě jiného uvede tel. číslo ke kterému bude služba vázána.
b. Stažení aplikace, aktivace
Po uzavření dodatkové smlouvy bude klientovi umožněno stáhnout si aplikaci
z webovských stránek finančního ústavu. V případě že uživatel používá službu
mobilního bankovnictví, bude toto umožněno i prostřednictvím samoobsluhy
telefonního bankovnictví. Součástí aplikace bude obdržení jedinečného SW klíče,
kterým bude kódován přenášený PIN.
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3. Rizikové situace, deaktivace služby
a. Chyba na straně sítě mobilního operátora
Při poruše sítě nebo příliš dlouhé odezvě na požadavek zadání PINu prostřednictvím
mobil. telefonu (MPIN) ukončí autorizační centrum požadavek na zadání MPIN a
klient bude mít možnost zadat PIN tradičně prostřednictvím klávesnice bankomatu.
b. Ztráta mobil. telefonu
Klient nahlásí ztrátu finančnímu ústavu, který vymaže, popř. změní číslo v databázi
tel. čísel klientů. PIN se zadává pokaždé při otevření aplikace, proto není při jeho
neznalosti možnost aplikaci zneužít. Podmínkou je neukládat si PIN do mobilního
telefonu.
c. Deaktivace služby
Deaktivace služby bude prováděna na základě písemného zrušení služby. Poskytoval
se zaváže zrušit informace o uživateli v databázi tel.č. uživatelů.
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4. Průzkum názorů na zabezpečení bankomatů
V reakci na hodnocení a komentáře ke příspěvku jsem provedl krátký průzkum na téma:
„Zabezpečení bankomatů“. Průzkumu se zúčastnilo 27 dotazovaných.
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Otázka 1: Uvítali byste vyšší zabezpečení kreditních karet?
Otázka 2: Byli byste ochotni za tuto službu platit? Pokud ano v jakém rozmezí?
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Pro objektivní průzkum by bylo třeba provést dotazování nezávislou osobou, i tak je ale
zřejmé, že o vyšší zabezpečení v oblasti platebních karet je zájem.
Závěrem lze říci, že zavedením této nebo obdobné služby se zvýší důvěra klientů
v zabezpečení bankomatů. Propojení telefonních čísel klientů s jejich platební kartou může
poskytnout i další služby. Jedním takovým využitím může být potvrzení o provedené platební
transakci a tím klienta zavčas informovat o případném zneužití platební karty nebo nechtěné
operaci. Další prostor využití nabízí např. zrychlení některých platebních operací jako jsou
platba faktury za telefon nebo předplacení kreditu, kdy by bankomat klientovi rovnou nabízel
dobytí jeho tel. čísla.
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