tisková zpráva
skimming na ATM

Praha 13.3.2012 - Sdružení pro bankovní karty (SBK) vydává tiskovou zprávu k výskytu
skimmingu na bankomatech v ČR. V období od října 2011 do února 2012 zaznamenaly české
banky ve spolupráci s PČR zvýšený počet instalací nepovolených zařízení na bankomatech, která
kopírují data z magnetických proužků karet a nahrávají zadání PINu.
Majitelé bankomatů jsou si plně vědomi rizik z těchto instalací plynoucích a zvýšili kontroly bankomatů.
Vydavatelé platebních karet monitorují podezřelé karetní transakce na bankomatech v cizině, které mají rysy
podvodných transakcí s padělanými kartami. V případě, že jsou takovéto transakce monitoringem zachyceny,
vydavatelé karty ihned blokují a kontaktují jejich oprávněné držitele. Pokud je zaznamenán výskyt
kopírovacího zařízení na bankomatu, banky a společnosti vydávající platební karty přistupují k okamžitým
bezpečnostním opatřením, vedoucím k ochraně ohrožených karet.
Mezi nejvíce ohrožené oblasti patří Praha, Brno, Olomouc, Plzeň a Jihočeský kraj.
Okrajově jsou postižena i další místa v ČR.
Obracíme se na všechny klienty, kteří používají svou kartu k výběru hotovosti na bankomatu, aby při
provádění transakce byli obezřetní a věnovali pozornost vzhledu bankomatu, zda nezaznamenají něco
podezřelého nebo nestandardního, co na bankomat nepatří. Pokud by jste měli pocit, že s bankomatem není
něco v pořádku, informujte neprodleně o této skutečnosti majitele, jehož kontakty jsou na bankomatu
uvedeny.
Česká bankovní asociace,
Sdružení pro bankovní karty
Bezpečnostní výbor SBK
Více na http://www.bankovnikarty.cz/pages/czech/media_bezpecnost.html
Více o SBK naleznete na www.bankovnikarty.cz
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Pro ilustraci uvádíme několik fotografií, které byly pořízeny v době, kdy na bankomatu bylo instalováno
kopírovací zařízení.
Příklad lišty s kamerou na snímání PINu a jejího umístění

Plastový díl při vstupu pro kartu, v němž je namontováno kopírovací zařízení

Varianty kopírovacího zařízení a jeho umístění na ochranném nadstavci

sbk l vodičkova 28 l praha 1 l www.bankovnikarty.cz l e : bankovnikarty@bankovnikarty.cz l m : 604 727 501

