Bezkonttaktné tech
hnológie a mýty
m
okolo nich
Bezkontaaktné platob
bné technoló
ógie sú v Slo
ovenskej rep
publike nesm
mierne populárne. Ku ko
oncu roka
2014 registrovalo Združenie
Z
prre bankové karty v SR viac ako 3,2
2 milióna (3
3 216 030) vydaných
v
n
ľudiaa málo inform
movaní o tom, ako bezkontaktné
bezkontaaktných kariet. Aj naprieek tomu sú niektorí
technoló
ógie fungujú a majú zbyto
očné obavy.
„Držitelia
a bezkontakktných karieet sa často obracajú na
a našu linku
u s rôznymii otázkami ohľadom
bezkonta
aktných tech
hnológií, väččšina otázokk sa týka ich
h bezpečnosti. Ľudia si totiž v interrnetových
diskusiácch niečo preččítajú, prípad
dne získajú zaručené
z
info
ormácie od svojho
s
okolia
a a potom majú
m
pocit
neistoty,,“ hovorí Mirroslav Lukeš,, generálny riaditeľ
r
MastterCard Europe pre ČR a Slovensko.
Mýtus č. 1 ‐ Ktokoľvvek s vhodnýým zariadeníím môže z kaarty vysať pe
eniaze a osobné informáácie
Jednou zo stálic meedzi mýtmi je informáciaa o tom, že z bezkontaktných plato
obných karie
et možno
nepozorovane vysať peniaze a osobné inform
mácie ‐ naprííklad v MHD
D či na ďalších
h miestach s vysokou
S
keď bu
ude mať útoččník pri sebe
e tú správnu čítačku. „To
oto samozrejme nie je
koncentráciou ľudí. Stačí,
pravda. Bezkontaktn
ná platba fu
unguje naozzaj len na vzdialenosť
v
n
niekoľkých
m
málo centim
metrov od
nej časti term
minálu, v ktorom v ten isttý okamih do
ošlo k aktiváccii čítačky. Aby niečo takké bolo čo
konkrétn
i len teo
oreticky možn
né, musel byy dotyčný dissponovať výkonnou čítaččkou s rozmermi slona. Náhodné
transakccie a transakkcie bez vedomia držiteľa karty sú ted
da vylúčené,““ vysvetľuje M
Miroslav Lukkeš.
Všetky terminály sú navyše zapo
ojené do elekktronického systému, čo znamená, že každú tran
nsakciu je
d
Terrminály bez zapojenia do
o systému ne
efungujú. Po
otenciálny zlo
odej by tak bol
b rýchlo
možné dohľadať.
odhalenýý.
Mýtus č.
č 2 ‐ Vďaka zachyteniu bezkontaktn
ných dát mô
ôžu zlodeji vyrobiť
v
faloššnú kartu a použiť ju
na transsakciu
Bezkontaaktné karty pracujú iba vo veľmi tessnej blízkosti terminálu a o držiteľovvi karty poskkytujú iba
minimálne množstvo
o informácií. V takýchto situáciách
s
je
e nemožné kaartu naklono
ovať. Použitáá ochrana
navyše znemožňuje
klonovanie karty alebo výrobu dup
z
plikátu ‐ vďaaka mikročip
pu, ktorý je vo
v vnútri
karty a disponuje
d
pokročilou šifro
ovacou technológiou.
Mýtus č.
č 3 ‐ Bezko
ontaktnú kaartu je nutn
né chrániť proti
p
úniku dát špeciálnym neprie
epustným
puzdrom
m
Niektorí držitelia kariet si v obaavách o svojje bezkontakktné karty zaobstarávajú
ú špeciálne puzdrá a
ntaktné kartyy sú spoľahliivo chránenéé aj bez doplnkového
obaly, kttoré ich majú chrániť. Vššetky bezkon
obalu, ktorý
k
slúži iba na occhranu pred
d mechanickým poškod
dením. „Používanie pu
uzdra na
bezkonta
aktnú kartu rozhodne
r
niee je nič zlého
o, môžete ju tým chrániť proti mecha
anickému pošškodeniu,
inú funkcciu však neplní,“ vysvetľu
uje Miroslav Lukeš.
zneužiť info
Mýtus č. 4 ‐ Podvod
dníci môžu elektronicky
e
ormácie z mojej karty/zaariadenia prre krádež
identity
hádza k zneu
užitiu totožno
osti konkrétn
nej osoby
Existuje jasný rozdiel medzi krádežami identíít, kedy doch
odmi s plato
obnými kartaami, kedy do
ochádza ku spreneveren
niu informáccií z karty zaa účelom
a podvo

vykonávania neopráávnených náákupov. Vzhľľadom k tom
mu, že kartyy vysielajú m
minimálne množstvo
m
m riziko, že
ž by mohlo dôjsť ku krád
deži identityy.
informáccií, je veľmi malé
Mýtus č. 5 ‐ Bezkonttaktnú funkcciu na karte si môžem vyypnúť sám doma
V prípad
de, že človek vlastní bezkkontaktnú plaatobnú kartu
u a využitie tejto
t
technollógie mu nevvyhovuje,
môže ju používať akko klasickú „kartu
„
kontaaktu“, teda vkladať
v
ju do
o terminálu a zadávať PIN
P aj pri
ontaktovať ssvoju banku, niektoré
transakcciách nižších ako 20 €. Pokiaľ mu ani toto nestaččí, mal by ko
umožňujjú vypnutie funkcie, inéé mu ponúkn
nu výmenu za klasickú „kontaktnú kartu“. Na internete
i
koluje celý rad „zarručených“ náávodov ako bezkontaktnú funkciu na karte vyp
pnúť ‐ tieto domáce
v
vo väččšine prípado
ov povedú ku
k kompletn
nému zničen
niu celej karrty! „Ľudí, ktorí chcú
pokusy však
vymeniť bezkontakttnú kartu za
a kontaktnú
ú je úplné minimum. Väčšinou
V
je to naopak,, ľudia s
mi kontaktnýými kartami žiadajú svojje banky o výýmenu za ka
artu bezkonta
aktnú, ktorejj použitie
klasickým
je rýchlej
ejšie a komfo
ortnejšie. Ak sa však niekkto rozhodnee, že o bezko
ontaktnú karttu nemá záu
ujem, mal
by vždy kontaktova
ať svoju ban
nku. Domáce znehodnocovanie bezzkontaktných
h kariet sam
mozrejme
funguje, ale iba tak, že si vo finá
ále zničíte ceelú kartu a musíte
m
požia
adať o novú,“ vysvetľuje Miroslav
Lukeš.
Mýtus č. 6 ‐ Bezkonttaktné techn
nológie sú menej
m
bezpeččné ako maggnetické prúžžky, pretože sa jedná
o obojsm
mernú rádiovvú komunikááciu medzi terminálom
t
a platobnou kartou.
Bezkontaaktné platbyy umožňujú svojim vlasttníkom väčšiu mieru kon
ntroly, pretože pri platbe
e nemusí
kartu vô
ôbec dávať z ruky a nemôže
n
tak dôjsť k jej zneužitiu zo
z strany obchodníka. Unikátny
autorizačný kód pree každú tran
nsakciu zaru
učuje, že nie
e je možné vykonávať p
podvodné trransakcie
m toho istého kódu. Bezzkontaktné karty
k
nevysieelajú inform
mácie o trojm
miestnom
opätovným zadaním
ód), vaše meeno, adresu ani ďalších osobných
o
kóde, ktorý sa nacháádza na zadnej strane karty (CVC kó
údajoch..

Ďalšie čaasté mýty/ottázky a odpovede:


Ak mám v peňaženke
A
p
v
viac
bezkonttaktných karriet, musia byť
b od sebaa dostatočne
e ďaleko,
i
inak
sa môžžu vzájomne
e „zmagnetizzovať“ a zniččiť alebo mô
ôže dôjsť do
okonca k od
dčerpaniu
peňazí z viaccerých kariett naraz.

Bezkontaaktné plato
obné karty môžete beez obáv uchovávať vedľa seba, nijako sa vzájomne
v
nepoško
odzujú. Ak platíte u obch
hodníka a priložíte k term
minálu iba puzdro/peňažženku, kde máte
m
viac
bezkontaaktných karriet na sebee, môže sa stať, že terrminál platb
bu nezrealizuje a nahláási chybu
načítaniaa, pretože needôjde k preepojeniu s prííslušnou karttou. Signál k prepojeniu ttotiž vysielajjú všetky.
Ak k tom
muto dôjde, je nutné karrtu vybrať a priložiť ju k terminálu saamostatne. N
Nikdy však nedôjde
n
k
strhnutiu
u čiastky z viacerých
v
kariet, termináály pri realizzácii platby „komunikujú
ú“ vždy len s jednou
kartou.


Nie je dobré
é nalepiť be
ezkontaktnú nálepku na telefón, vln
ny z telefónu
u a nálepky sa môžu
navzájom ru
ušiť a tým páádom sa ničia ako telefó
ón, tak nálep
pka. Pri platb
be u bezkonttaktného
t
terminálu
naavyše môže dôjsť k pren
nosu informáácií z telefón
nu.

Mobilný telefón preedstavuje jeedno z najčaastejších mie
est, kde ľud
dia nálepky upevňujú ‐ majú ho
hladký, takže
e na ňom
neustálee pri sebe, taakže môžu keedykoľvek zaaplatiť a povrrch väčšiny telefónov je h
nálepka bezpečne drží.
d
K žiadnyym prenosom medzi telefónom a nálepkou
n
nedochádza. Pre
P istotu
odporúčamee lepiť bezko
ontaktnú nállepku priamo
o na oblasť, kde sa nachádza antén
na. Počas
však neo
používan
nia nálepky nedochádza
n
k aktivácii teelefónu či akýýchkoľvek jeho funkcií alebo aplikácií.


Mám telefón s NFC, auttomaticky taak môžem v obchodoch platiť mobiilom, ale mu
usím mať
a
aktivované
p
pripojenie
na internet.

Nie je to
o tak. Pre plaatby mobilnýým telefónom
m potrebujette okrem mo
obilného teleefónu podpo
orujúceho
NFC zatiaľ aj NFC SIM
M kartu. Záro
oveň musíte mať v mobille aktivovanú
ú mobilnú peeňaženku s nahranou
n
platobno
ou kartou.
NFC plattby mobilom
m nie sú viazaané na intern
netové pripo
ojenie. Onlinee musíte byťť iba v mome
ente, keď
do aplikkácie nahrávvate svoju platobnú kaartu, pre saamotné plattenie už priipojenie na internet
nepotreb
bujete. Rovn
nako tak nie je
j platba viazaná na silu signálu mob
bilného operáátora.

O spolo
očnosti Mas
sterCard
MasterCard (NYSE: MA), ww
ww.masterca
ard.com, je
e jednotka v inteligen
ntných, pohodlných
a bezpeč
čných platbá
ách. Prevádzkujeme na
ajrýchlejšiu sieť pre sprracovanie platieb, ktorá
á prepája
spotrebiteľa, finanč
čné inštitúcie, obchodn
níkov, vlády
y a podniky vo viac ako 210 krajinách
a teritórriách celého
o sveta. Prrodukty a riešenia
r
spo
oločnosti MasterCard e
ešte viac uľahčujú,
u
zabezpečujú a zefek
ktívňujú kaž
ždodenné ob
bchodné činnosti – nap
príklad nakupovanie, cestovanie,
podnikan
nie a hospod
dárenie s fin
nanciami. Sledujte nás na
n Twitteri @MasterCard
@
dNews, pripo
ojte sa k
diskusii na CashlessPioneers Blo
og a prihláste
e sa k odberru najnovších
h správ v En
ngagement Bureau.
B
Pre ďalšie informá
ácie kontak
ktujte:
Bára Dla
abáčková, Be
est Commun
nications, 602 161 138, barbora.dlab
b
backova@be
estcg.com
Tereza Kůželová,
K
Be
est Communiications, 602
2 250 486, tereza.kuzelo
t
ova@bestcg..com

