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Uwierzytelnianie użytkownika oraz autoryzacja transakcji to dwa 
podstawowe zabezpieczenia ograniczające skutki wynikające 
z działania wrogiego oprogramowania na stacji użytkownika, prze-
chwytywania sesji oraz zgadywania czy kradzieży haseł. W aplika-
cjach finansowych szeroko stosowane są metody takie jak hasła 
SMS, „podpis elektroniczny”, tokeny OTP, tokeny challenge-respon-
se a co raz częściej również nowatorskie metody – np. biometria, 
skanowanie wzoru z ekranu komputera czy niepodłączone do kom-
putera czytniki kart, które kalkulują kod autoryzacyjny. 
W ostatnich latach widzimy jednak, że strategie działania grup prze-
stępczych dostosowują się do tych zabezpieczeń i niejednokrotnie 
skutecznie je omijają, wykorzystując ich słabości lub naiwność użyt-
kowników. Ponieważ wymiana metod uwierzytelniania i autoryzacji 
transakcji jest „rewolucją” zarówno jeśli chodzi o koszty jak i wpływ 
na przyzwyczajenia użytkowników, wybór tych metod jest decyzją 
na lata i musi być poparty szczegółową analizą nie tylko obecnie 
stosowanych ale i przyszłych, potencjalnych scenariuszy ataku. 
Po drugie - zastosowane metody powinny być proste i przyjazne 
w obsłudze oraz dostosowane do kultury i przyzwyczajeń danej gru-
py użytkowników. Trzecim wyzwaniem jakie stoi przed wdrażający-
mi nowe metody uwierzytelniania i autoryzacji transakcji jest nale-
żyta ich implementacja, wolna od defektów bezpieczeństwa, które 
mogły by być wykorzystane przez intruzów.

Właściwe zabezpieczenie systemowe oraz optymalny pod wzglę-
dem ergonomicznym, ekonomicznym i jakości zabezpieczeń do-
bór metod uwierzytelniania klienta i autoryzacji transakcji to dwa 
kluczowe, a jednocześnie połączone elementy dla współcześnie 
działającej  instytucji finansowej. Dotychczasowe metody i prak-
tyki okazują się już niewystarczające, zarówno ze względu na ro-
snące wyrafinowanie i determinację elektronicznych przestępców 
jak i coraz ważniejszy czynnik związany z oczekiwaniami klienta 
oraz optymalizacją kosztów utrzymania poszczególnych metod 
zabezpieczeń. Nasz bieżący raport skupia się na analizie bieżące-
go stanu rynku, ale również stara się stawiać hipotezy dotyczące 
kierunków jego najbliższego rozwoju. Miłej lektury!

MIŁOSZ 
BRAKONIECKI 

Obserwatorium.biz

WOJCIECH
DWORAKOWSKI

Securing.pl
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Od wielu lat służby bezpieczeństwa w bankach pracują nad taką 
konstrukcją systemów, by w maksymalny sposób zabezpieczać 
pieniądze deponentów. Również wysiłki nadzorów w poszcze-
gólnych krajach oraz na poziomie Unii Europejskiej skupione 
są na działaniach skoncentrowanych na zapobieganiu wszelkim 
wydarzeniom cyberprzestępczym. 
Ostatnie wydarzenia w Polsce a także na innych rynkach finanso-
wych pokazały jednak, że żadna instytucja, w tym banki, nie może 
czuć się w stu procentach zabezpieczona przez ryzykiem ataku 
i kompromitacji swoich systemów. 
W tej sytuacji banki nie mogą oczywiście zawiesić rękawic na kołku 
i zaprzestać dalszych starań o bezpieczeństwo. W dodatku muszą 
to godzić z rosnącą presją ze strony klientów domagających się co-
raz lepszego user expierience. 
W równym stopniu powinny jednak pracować nad scenariuszami 
postępowania w sytuacji, gdy cyberatak zakończy się powodze-
niem. Bo to, że prędzej czy później do tego dojdzie jest niemal pew-
ne. Wydaje się, że zrozumieli to urzędnicy Komisji Europejskiej. 
Dyrektywa PSD II oraz unijne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych, których przyjęcie spodziewane jest jeszcze w tym 
roku, tworzą ramy, na których powinny opierać się procedury ban-
ków w tym zakresie.

JACEK
URYNIUK

Cashless.pl
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EXECUTIVE SUMMARY - GŁÓWNE WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z RAPORTU.

• Jesteśmy w kluczowym momencie rozwoju narzędzi uwierzytelniania i autoryza-
cji – banki stają przed koniecznością optymalizacji stosowanych rozwiązań ze względu 
na rosnące koszty wysyłanych kodów sms jako najczęściej stosowanego narzędzia, 
rozwoju różnych kanałów dostępu oraz zwiększającą się częstotliwość ataków na ban-
kowość elektroniczną i jej klientów. Wydaje się jednak, że aktualnie brak uniwersalnej 
recepty na te wyzwania, takiej samej dla każdej instytucji. Każdy gracz na rynku musi 
wybrać swój scenariusz rozwoju i zmian, uwzględniający priorytety w zakresie ergono-
mii, bezpieczeństwa i ekonomiki narzędzi autoryzacyjnych.
 
  Rozwój narzędzi autoryzacyjnych powinien być uregulowany w drodze budowy, 
wdrożenia i aktualizacji standardów, które powinny być formułowane co najmniej 
na poziomie całego sektora finansowego w danym kraju i korespondować z obecny-
mi już standardami na poziomie globalnym.

  Sektor bankowy może uczynić ze swoich zdobytych już doświadczeń w zakresie 
uwierzytelniania klientów, swoisty nowy strumień biznesu oraz obszar współpracy 
z e-administracją, stając się chociażby tzw. dostawcą tożsamości, wykorzystując 
potencjał wynikający z nowego europejskiego rozporządzania eidas.

  Duże nadzieje wiąże się z biometrią, natomiast każde ze stosowanych rozwią-
zań – identyfikacja głosowa, z użyciem linii papilarnych, naczyń krwionośnych palca 
czy też identyfikacja twarzy wiąże się z szeregiem problemów technicznych, związa-
nych z bezpieczeństwem oraz gotowością klientów do jej akceptacji.

  Nowe metodologie w tworzeniu oprogramowania takie jak scrum znajdują swoje 
zastosowanie również w bankowości, co wymaga również nowego zautomatyzowa-
nego i zwinnego podejścia do bezpieczeństwa (dev-ops).

  Systemy antyfraudowe dla bankowości elektronicznej stają się już niezbędnym 
elementem infrastruktury systemowej zabezpieczenia banków i muszą być coraz bar-
dziej inteligentne i  zautomatyzowane, tak aby nadążyć za rosnącą liczbą zagrożeń.

  Ostatecznie właściwie zabezpieczona instytucja finansowa musi w refleksyjny 
sposób podejść zarówno do tego, w jaki sposób chce rozwijać narzędzia autoryzacji 
jak i uwierzytelniania klientów oraz jak chce zabezpieczyć mniej widoczną sferę, jaką 
jest dbałość o jakość produkowanego oprogramowania oraz funkcjonowanie nie-
zbędnego już standardu jakim staje się system do wykrywania nadużyć w  bankowo-
ści elektronicznej.
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1. Nowe podejście do autoryzacji

 Digitalizacja gospodarki powoduje, że problemy związane z identyfikacją klienta ban-
ku i autoryzacją składanych przez niego dyspozycji, nie mogą już być traktowane w ode-
rwaniu od szerszego kontekstu, w którym funkcjonuje ten klient oraz od rynku, w którym 
działają inne, niebankowe podmioty funkcjonujące w środowisku on-line. Klient postrzega 
bezpieczeństwo oraz ergonomię korzystania z narzędzi dostarczanych mu przez daną in-
stytucję finansową przez pryzmat doświadczeń z innymi serwisami takimi jak poczta elek-
troniczna, sklepy on-line, e-BOK-i usług telekomunikacyjnych, serwisy społecznościowe, 
aplikacje mobilne oraz z innymi bankami, firmami pożyczkowymi, serwisami obsługują-
cymi płatności elektroniczne czy kantorami internetowymi. Swoje rozwiązania dokładają 
również producenci sprzętu IT, operatorzy telekomunikacyjni czy organy e-administracji.  
Bieżąca sytuacja w zakresie uwierzytelniania i autoryzacji napotyka zatem szereg wyzwań, 
które nieuchronnie muszą być zaadresowane:
 wyzwanie interoperacyjności – a więc potencjalna możliwość korzystania z podobnych 
narzędzi uwierzytelniających zarówno w różnych serwisach i usługach jak i poprzez różne 
punkty styku kontaktu z nimi (np. różne narzędzia elektroniczne – smartfon, laptop, termi-
nal w punkcie obsługi itd.); 
 wyzwania związane z ergonomią użytkowania narzędzi uwierzytelniania i autoryzacji, 
w tym z zarządzaniem wieloma danymi uwierzytelniającymi – numerami identyfikacyjnymi, 
hasłami oraz zarządzania narzędziami autoryzacji – numery można zgubić i zapomnieć, 
podobnie z hasłami, gdzie występuje dodatkowo problem z ich trywialnością i wyko-
rzystywaniem podobnych haseł w różnych miejscach, gdy identyfikatorem jest e-mail, 
to włamanie na daną skrzynkę pocztową może powodować kompromitację wielu haseł 
(gdy maile aktywacyjne przypominające hasła z portali trafiają właśnie na tę skrzynkę). 
 Z kolei poszczególne instytucje finansowe mierzą się ze swoimi wyzwaniami, związa-
nymi przede wszystkim z aspektami oceny bieżących i potencjalnych narzędzi autoryza-
cyjnych i uwierzytelniających, dotykającymi obszarów:
 finansowego (pytania ile kosztuje wdrożenie i utrzymanie danej metody);
 ergonomicznego i marketingowego ( jak wygodna jest aktywacja i codzienne korzy-
stanie z  tej metody dla klientów, czy będziemy zdolni do nauczenia klientów korzystania 
z metody w sposób bezpieczny, czy instytucja będzie w stanie przekonać odpowiednią 
masę klientów do zmiany przyzwyczajeń w przypadku wdrożenia nowego rozwiązania); 
 technicznego (czy nowa metoda będzie łatwa do integracji z odpowiednimi systema-
mi banku – zarówno back-endowymi jak system centralny, transakcyjny czy anty-frau-
dowy jak i front-endowymi czyli poszczególnymi kanałami dostępu do szeroko rozumia-
nej bankowości elektronicznej);
 związanego z bezpieczeństwem (czy dana metoda będzie odporna na ataki technicz-
ne oraz socjotechniczne realizowane w formie masowej (np. phishing) oraz dedykowanej 
(np. APT).

1. Wstęp
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 Mierząc się z tego typu wyzwaniami, warto wrócić co samego pojęcia uwierzytelnienia. 
Klasycznie klienci mogą być uwierzytelniani na bazie jednego z elementów kwalifikujące-
go się do takich zbiorów jak: 
• Informacje znane tylko użytkownikowi oraz „systemowi” pozostawione mu na przy-
kład w procesie rejestracji;
• Elementy będące w dyspozycji użytkownika – czyli w przypadku bankowości elektro-
nicznej karta kodów jednorazowych czy token generujący takie kody;
• Unikalne cechy użytkownika, zarówno fizyczne (co jest domeną biometrii odcisków 
palca czy rozpoznawania twarzy) jak i behawioralne (do których zalicza się np. fizyczny, 
standardowy podpis na dokumencie podczas wizyty w oddziale).
 Wracając na pole bankowości i płatności elektronicznych należy spojrzeć na aktualne 
metody stosowane w bankach, w zakresie uwierzytelniania i autoryzacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem metod stosowanych w stosunkowo młodym kanale dostępu jakim jest 
bankowość i płatności mobilne oraz spoglądając na próby nowych rozwiązań wdraża-
nych w tym zakresie – chociażby w zakresie wdrożeń cząstkowych i pilotażowych przez 
poszczególne banki.

 Proces logowania do bankowości elektronicznej od zawsze stanowił pierwszą barierę 
ochrony przed nieautoryzowanymi próbami uzyskania dostępu do informacji o rachun-
kach i produktach posiadanych przez klienta oraz próbach wyprowadzenia środków fi-
nansowych. Metody uwierzytelniania klientów banków ewoluowały przez lata. Zmieniały 
się wytyczne regulacyjne, technologie, powstawały nowe koncepty biznesowo-technolo-
giczne, wykorzystujące rosnącą popularność nowych urządzeń, próbowano promować 
nowe standardy sprzętowe. Równolegle zmiany dotyczyły warstwy niewidocznej z per-
spektywy klienta -  zmieniały się certyfikaty i szyfrowanie połączenia. 
 Generalnie standardem pozostaje otrzymanie przez klienta rozpoczynającego korzy-
stanie z bankowości elektronicznej w danym banku „pakietu aktywacyjnego” zawierają-
cego unikalny numer klienta – najczęściej wspólny na początku dla  wszystkich kanałów 
elektronicznych oraz kod aktywacyjny, który umożliwia pierwsze logowanie do systemu 
i najczęściej potem musi być zmieniony, aby pełnić rolę pełnoprawnego hasła. 
 W zakresie bankowości internetowej wprowadzano pewne dodatkowe narzędzia ma-
jące na celu wprowadzenie dodatkowych – obligatoryjnych lub dobrowolnych zabezpie-
czeń mających na celu zwiększenie realnego oraz postrzegalnego przez klientów poziomu 
bezpieczeństwa korzystania z kanału. Z tych dodatkowych metod żadna nie wydaje się 
być wiodącą ani nadzwyczaj popularną pośród banków, które zostały przeanalizowane 
na rzecz niniejszego raportu. Przez pewien dłuższy czas bardzo mocno promowane było 
hasło maskowane do logowania do serwisów internetowych, ale także mobilnych. Jed-
nak bardzo szybko okazało się, że to rozwiązanie tylko w ograniczony sposób poprawia 
bezpieczeństwo klientów, ponieważ hakerzy za pomocą odpowiednich narzędzi lub stron 
phishingowych są w stanie bez problemu to zabezpieczenie obejść. Część banków wciąż 
oferuje takie rozwiązanie, mimo tego że dość wyraźnie obniża użyteczność korzystania 
z aplikacji. Kolejnym z dodatkowych narzędzi był obrazek bezpieczeństwa. Jest on dość 
skuteczną metodą na chronienie klientów przed atakami phishingowymi. Nie zapewnia on 

2. Uwierzytelnianie w bankowości elektronicznej –     
    bieżąca sytuacja
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 Na pierwszym etapie rozwoju bankowości mobilnej w Polsce sposób logowania do tego 
kanału był praktycznie identyczny z logowaniem do bankowości internetowej – klienci ko-
rzystali z tych samych danych identyfikacyjnych i sam proces logowania wyglądał podob-
nie. Zgłaszano jednak niski poziom wygody, który był konsekwencją takiego prostego 
przeniesienia w modelu 1:1 rozwiązań z kanału internetowego. Dlatego też wprowa-
dzono uproszczenia w procesie logowania, które jednak zarezerwowano dla klientów, 
którzy przeszli proces rejestracji („dowiązania”) urządzenia mobilnego, co stało się rów-
nocześnie kluczem do „utransakcyjnienia” kanału mobilnego w bankach.  Po wykona-
niu takiej rejestracji, aplikacje ośmiu z przetestowanych przez nas banków zapamięta-
ły loginy użytkowników. Jest to ułatwienie, które praktycznie stało się już standardem 
w aplikacjach mobilnych. Dodatkowo do logowania w aplikacjach mobilnych banki 
najczęściej wykorzystują hasła mobilne – skrócone i uproszczone hasła pozwalające 
na szybsze i łatwiejsze logowanie. Tylko dwa banki nie zdecydowały się na taki krok – 

Narzędzia uwierzytelnienia klienta przez bankowość internetową.
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Własny login NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE NIE NIE TAK

Hasło maskowane opcjo-
nalnie NIE NIE NIE TAK NIE TAK opcjo-

nalnie TAK NIE

Dodatkowe pytanie 
przy logowaniu NIE

PESEL / 
Paszport 
/ Dowód 
osobisty

NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE

Obrazek 
bezpieczeństwa

opcjo-
nalnie

opcjo-
nalnie NIE NIE NIE NIE TAK NIE NIE NIE

Dodatkowa autory-
zacja przy logowaniu 

(np. kod sms)

opcjo-
nalnie NIE opcjo-

nalnie
opcjo-
nalnie NIE NIE NIE NIE NIE NIE

Uwierzytelnianie - 
internet

jednak stuprocentowego zabezpieczania i wymaga od klienta uwagi oraz skupienia przy 
procesie logowania. Wyraźne wzmocnienie zabezpieczenia przy procesie uwierzytelniania 
klienta podczas jego logowania do bankowości internetowej stanowi zastosowanie na-
rzędzia wykorzystywanego standardowo do autoryzacji transakcji, czyli najczęściej kodu 
jednorazowego przepisywanego z tokena sprzętowego lub otrzymanego przez kanał sms. 
Takie rozwiązanie jako opcjonalne stosują trzy banki (Bank Zachodni WBK, Raiffeisen Pol-
bank oraz eurobank), natomiast dwa kolejne wprowadziły przy logowaniu konieczność 
odpowiedzi na dodatkowe pytanie - w przypadku Banku Millennium są to wybrane liczby 
z numeru PESEL lub paszportu, a w mBanku podanie numeru aktywnej karty płatniczej 
jest alternatywnym sposobem logowania w stosunku do podania standardowego numeru 
identyfikacyjnego klienta (hasło pozostaje bez zmian).
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Narzędzia uwierzytelnienia klienta przez bankowość mobilną.
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Konieczność 
aktywacji aplikacji NIE TAK TAK TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK

Zapamiętanie loginu TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE TAK NIE TAK

Hasło maskowane opcjo-
nalnie NIE NIE NIE TAK NIE TAK NIE NIE NIE

Uproszczone hasło opcjo-
nalnie TAK TAK TAK NIE TAK NIE TAK** TAK TAK

Logowanie 
biometryczne NIE odcisk 

palca* NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE

Uwierzytelnianie - 
mobile

Alior Bank i Pekao S.A – co więcej, poszły one w zupełnie przeciwnym kierunku i wyma-
gają logowania za pomocą hasła maskowanego do bankowości internetowej. Z punktu 
widzenia ergonomii jest to rozwiązanie bardzo niewygodne dla klientów logujących się 
do bankowości mobilnej „w biegu”.
 Banki oferują też alternatywne metody logowania. W Banku Millennium możliwe jest 
logowanie za pomocą odcisku palca. Jest to rozwiązanie bardzo wygodne i nowoczesne 
jednak jego słabością jest dostępność, ponieważ osiągalne jest ono jedynie na bardzo nie-
wielkiej liczbie najnowszych smartfonów. Według informacji na stronach internetowych 
banku są to Samsung Galaxy S5, Note4, Galaxy S6 oraz Apple iPhone 5s, 6 oraz 6 Plus. 
Innym ciekawym rozwiązaniem jest możliwość logowania w Getin Banku za pomocą „wę-
żyka”, czyli symbolu powstałego z połączenia pól na ekranie w odpowiedniej kolejności. 

3. Autoryzacja w bankowości elektronicznej – 
    bieżąca sytuacja

 Podstawowym elementem ochrony danych i finansów klientów bankowości elektro-
nicznej są narzędzia autoryzacyjne, które mają stanowić odpowiednie zabezpieczenie za-
równo dla klienta jak i instytucji finansowej. Zakres oferowanych narzędzi oraz informacji 
wymaganych od klientów różni się pomiędzy bankami. 

* wybrane urządzenia (Samsung Galaxy S5, Note4, Galaxy S6 oraz Apple iPhone 5s, 6 oraz 6 Plus)
** połączenie punktów w symbol
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 Część banków zmieniło strategię autoryzacji transakcji – ułatwiając i jak najmocniej 
podpowiadając klientom o możliwości dodawania zaufanych odbiorców, część postano-
wiła postawić na nowe, alternatywne dla sms-ów metody autoryzacji transakcji.  
 Poszukiwania prostego substytutu dla kodów sms trwają już od pewnego cza-
su, pierwszym naturalnym kandydatem wydawał się tu być mobilny token, natomiast 
w związku ze wzrostem popularności bankowości mobilnej nie gwarantuje on drugiego, 
niezależnego kanału potwierdzania transakcji – raczej trudno wyobrazić sobie powszech-
ne dysponowanie przez klientów dwoma aparatami. Inną analizowaną na rynku opcją 
są powiadomienia PUSH, które mogą być generowane przez bankowe aplikacje mobilne, 
jednak cały czas, same w sobie, zgodnie ze standardami ustanowionymi przez platformy 
takie jak Android i Apple, nie mogą nieść treści związanych z uwierzytelnianiem i autory-

Najpopularniejszym, bo stosowanym przez wszystkie analizowane banki, narzędziem au-
toryzacji jest kod sms Jest to równocześnie metoda do której najbardziej przyzwyczajeni 
są klienci. Dużym minusem tej metody z perspektywy banków jest koszt jej utrzymania. 
Aktualnie, wykorzystywanie kodów sms mimo swojej popularności generuje następujące 
problemy:
 kwestia multikanałowości – kody sms nie są optymalnym narzędziem do zastosowa-
nia w bankowości mobilnej (zarówno w wersji przeglądarkowej jak i aplikacyjnej);
 kwestia kosztów – kody sms stanowią duży i rosnący koszt dla instytucji finansowych 
– szacujemy, że wartość budżetu całego sektora w tym zakresie w skali roku waha się mię-
dzy 60 a 80 milionów zł z uwzględnieniem średniego kosztu pojedynczego sms-a, który 
wynosi między 4 a 9 groszy netto;
 kwestia bezpieczeństwa – kody sms mogą być przejęte przez przestępców i wykorzy-
stane w celu przejęcia dostępu do rachunku klienta i jego środków.

Narzędzia autoryzacji transakcji klienta w bankowości internetowej.
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kod sms TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Token mobilny NIE NIE NIE TAK TAK NIE NIE NIE NIE TAK

Token fizyczny NIE NIE NIE TAK* TAK NIE NIE NIE NIE NIE

Call center NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE TAK NIE

Liczba haseł 
jednorazowych NIE NIE NIE NIE TAK TAK NIE NIE NIE TAK

Autoryzacja 
transakcji 

w Internecie

*wycofywany do 30.09.2015
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TOKENY W KOMÓRCE ALTERNATYWĄ DLA KART-ZDRAPEK I TOKENÓW 
SPRZĘTOWYCH
Obecnie na rynku bankowym stosuje się różne metody autoryzacji. Najbardziej po-
pularne są jednorazowe kody wysyłane w wiadomości sms. W sytuacji zainfekowania 
urządzenia mobilnego metoda ta może być jednak podatna na ataki cyberprzestępców, 
dlatego niezwykle ważne jest zabezpieczanie swojego telefonu odpowiednim opro-
gramowaniem antywirusowym, a także nie instalowanie na urządzeniach mobilnych 
podejrzanych aplikacji. Klient powinien sprawdzić, czy opis operacji przesłanej w SMSie 
z kodem odpowiada operacji, którą rzeczywiście klient chce wykonać.

Do lamusa odchodzą metody autoryzacji takie jak karty zdrapki, czy  tokeny sprzętowe 
OTP (one-time password), ponieważ wykorzystują kody, które nie są ściśle związane 
z autoryzowaną transakcją. Dlatego jedną z najbezpieczniejszych metod autoryzowania 
transakcji są tokeny mobilne instalowane na urządzeniach mobilnych takich jak telefo-
ny czy tablety.
Działają one na zasadzie challenge-response, wiążąc kod z konkretną transakcją. Token 
GSM eurobanku dodatkowo jest chroniony własnym kodem PIN, oddzielnym od PIN
-u telefonu, który zabezpiecza przed użyciem przez osoby nieuprawnione.

Jak działa w praktyce? Klient banku, po wprowadzeniu odpowiednich danych w serwi-
sie bankowości internetowej, np. w celu wykonania przelewu, otrzymuje kod transakcji 
(challenge), który następnie wprowadza w tokenie mobilnym na swoim telefonie. Apli-
kacja wyświetla na ekranie telefonu informacje o transakcji, która jest autoryzowana 
i dla tej transakcji generuje kod potwierdzający (response) do wprowadzenia w serwisie 
bankowości internetowej.

EKSPERT RAPORTU:

Wojciech Mikołajczyk
Ekspert Eurobanku ds. bankowości elektronicznej

zacją, choć w kontekście potrzeb instytucji finansowych adresowałyby problem związany 
z kosztami wysyłki wiadomości tekstowych. Kolejnym pomysłem jest wykorzystanie jed-
nej ze stworzonych już infrastruktur sektorowych do wdrożenia nowego, alternatywnego 
narzędzia autoryzacji – bazującego chociażby na produktach i systemach dostarczanych 
przez Polski Standard Płatności, agentów rozliczeniowych, instytucje płatnicze, czy też 
organizacje kartowe. W takim przypadku inwestycje i koszty związane  z wdrożeniem 
i utrzymaniem rozwiązania, mogłyby być współdzielone i w efekcie tańsze dla poszcze-
gólnych uczestników rynku.
 Najszerzej dostępnym rozwiązaniem alternatywnym są tokeny mobilne, czyli w grun-
cie rzeczy aplikacje na smartfony do generowania kodów autoryzacyjnych. Aplikacje 
te mogą być zintegrowane z aplikacjami bankowości mobilnej jak ma to miejsce w przy-
padku eurobanku lub być aplikacjami zupełnie osobnymi jak w PKO BP. W eurobanku 
token dostępny jest na dwa sposoby. W przypadku korzystania z niego do autoryzacji 
i autentykacji w bankowości mobilnej token działa w tle, natomiast jeżeli chcemy wyko-
rzystać go do autoryzacji transakcji internetowych musimy wywołać go osobno z główne-
go ekranu aplikacji. 
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Autoryzacja transakcji w aplikacjach wygląda bardzo różnie – zauważyliśmy dwa główne 
trendy:
 Brak dodatkowej autoryzacji po zarejestrowaniu aplikacji. Przykładem jest aplikacja 
mobilna BZWBK. Transakcje, których łączna wartość nie przekroczy dziennego limitu, 
nie są dodatkowo autoryzowane. Jest to bardzo wygodne i proste rozwiązanie, jednak 
po wyczerpaniu dziennego limitu klient nie może wykonać więcej przelewów w tym kana-
le. Transakcje potwierdzane hasłem mobilnym – wszystkie transakcje wykonywane na ra-
chunki obce potwierdzane są dodatkowym hasłem mobilnym, dedykowanym tylko dla 
kanału mobilnego. Tak jest w przypadku aplikacji mobilnej mBanku. 
 Transakcje autoryzowane tokenem mobilnym. Proces autoryzacji wygląda w bardzo 
podobny sposób jak w przypadku hasła mobilnego. Klient chcąc potwierdzić chęć wyko-
nania danej transakcji musi podać w aplikacji kod do tokena mobilnego, który w tle wyge-
neruje kod autoryzacyjny i pozwoli na przeprocesowanie transakcji. 

 Innymi stosowanymi metodami autoryzacji w bankach są tokeny fizyczne i listy kodów 
jednorazowych. Są to jednak rozwiązania dość przestarzałe i banki coraz częściej z nich 
rezygnują lub starają się ich nie promować, a stanowią one jedynie narzędzie dla grupy 
klientów, którzy nie są przekonani do nowocześniejszych rozwiązań.
 W przypadku autoryzacji transakcji w bankowości mobilnej sprawa jest bardziej 
skomplikowana i banki podchodzą do tego problemu na różne sposoby. Nie wyklarował 
się jeszcze na rynku standard autoryzacji transakcji mobilnych jakim są kody sms w przy-
padku internetu. 
 Najważniejszym elementem bezpieczeństwa aplikacji wszystkich badanych przez nas 
banków była konieczność rejestracji lub „zaufania” urządzenia, na którym aplikacja ban-
kowości mobilnej jest zainstalowana. W przypadku części banków rejestracja urządzenia 
jest obligatoryjna przed jej użyciem – tak jest na przykład w przypadku eurobanku. Przed 
pierwszym zalogowaniem konieczna jest rejestracja urządzenia wymagająca kontaktu z call 
center lub wizyta w oddziale. Częściej jednak rejestracja urządzenia jest opcjonalna, ale wy-
magana do wykorzystania pełnej funkcjonalności oferowanej przez aplikację mobilną. 

Narzędzia autoryzacji transakcji klienta w bankowości mobilnej.
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Brak autoryzacji do 
limitu wartośći trans-

akcji do dowolnych 
odbiorców

TAK NIE TAK NIE NIE NIE NIE NIE TAK
W zależ-
ności od 
ustawień

PIN mobilny NIE TAK NIE NIE TAK TAK TAK TAK NIE
W zależ-
ności od 
ustawień

Token mobilny NIE NIE TAK TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE

Dzienny limit 
transakcji mobilnych

3 000 zł
Ustalany 
(max 10 
000 zł)

1000 zł, 
powyżej 

auto-
ryzacja 

tokenem

ustalany ustalany
Ustalany 
(max 10 
000 zł)

BRAK 1 000 zł 4 000 zł
W zależ-
ności od 
ustawień

Autoryzacja 
transakcji 
w mobile
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PRZYKŁAD Z RYNKU

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE LIMITAMI TRANSAKCJI W PKO BP   

Specyficzną strategię przyjął bank PKO BP. Pozwala on klientowi na bardzo szerokie de-
finiowanie limitów transakcji oraz progów po przekroczeniu których transakcje autory-
zowane będą dodatkowym kodem PIN. Poniżej znajduje się zrzut ekranu ze stron inter-
netowych Banku PKO BP ukazujący pełnię możliwości jakie dostaje klient w ustawianiu 
limitów transakcji.

maksymalna liczba transakcji maksymalna dzienna kwota-
transakcji

kwota pojedynczej transakcji 
bez kodu PIN

przelew na numer telefonu 20 1 000,00 50,00

transakcja w terminalu 
płatniczym 20 1 000,00 100,00

wypłata z bankomatu 20 1 000,00 100,00

płatności internetowe 20 1 000,00 50,00

przelew zwykły 20 1 000,00 50,00

maksymalna liczba transakcji maksymalna dzienna kwota-
transakcji

kwota pojedynczej transakcji 
bez kodu PIN

przelew na numer telefonu 100 do salda rachunku zawsze bez kodu PIN

transakcja w terminalu 
płatniczym

100 do salda rachunku zawsze bez kodu PIN

wypłata z bankomatu 100 do salda rachunku zawsze bez kodu PIN

płatności internetowe 100 do salda rachunku zawsze bez kodu PIN

przelew zwykły 100 do salda rachunku zawsze bez kodu PIN

maksymalna liczba transakcji maksymalna dzienna kwota-
transakcji

kwota pojedynczej transakcji 
bez kodu PIN

przelew na numer telefonu 10 150,00 nie dotyczy

transakcja w terminalu 
płatniczym

10 300,00 nie dotyczy

wypłata z bankomatu 10 300,00 nie dotyczy

płatności internetowe 10 150,00 nie dotyczy

przelew zwykły 10 150,00 zawsze z kodem z narzędzia 
autoryzacyjnego

Ustawienia limitów: DOMYŚLNE

Ustawienia limitów: KOMFORTOWE

Ustawienia limitów: ZAWSZE Z KODEM PIN
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PRZYKŁAD Z RYNKU

AKTYWACJA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ PRZEZ BANKOMAT W BANKOMACIE 
BANKU MILLENNIUM

Unikalnym rozwiązaniem jest aktywacja bankowości elektronicznej w Banku Millen-
nium. Jednym ze stosowanych kanałów aktywacji jest tam bankomat, co umożliwia 
realizację działań migracyjnych długoletnich klientów banku, nie mających do tej pory 
styku z kanałami zdalnymi, a zgłaszającymi chęć skorzystania z bankowości interneto-
wej czy mobilnej.

W Millenet po wydrukowaniu jednorazowego H@sła2 z bankomatu Millennium
• Wydrukuj H@sło2 z bankomatu Millennium (wymagane posiadanie karty 
 debetowej lub kredytowej).
• Po zalogowaniu do Millenet system poprosi Cię o podanie numeru telefonu 
 komórkowego, na który będą wysyłane H@słaSMS.
• Po zatwierdzeniu numeru otrzymasz SMS z pierwszym H@słemSMS, które 
 trzeba będzie wpisać w Millenet.
• Na koniec aktywacji system będzie wymagać podania wybranych cyfr 
 z wydrukowanego w bankomacie H@sła2.
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Doradztwo 
dla sektora IT

Współorganizacja 
konferencji

Bezpieczeństwo 
cyfrowe

Obserwujemy trendy. Wspieramy budowę strategii cyfrowych.

Badania 
rynku

Doradztwo dla 
instytucji finansowych
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 Podsumowując dwa powyższe rozdziały można pokusić się o zbiorcze zestawienie na-
rzędzi uwierzytelnienia i autoryzacji, z uwzględnieniem takich wymiarów jak kanały ich 
zastosowania, koszt dla instytucji finansowej, poziom ryzyka z perspektywy bezpieczeń-
stwa od strony „przełamania” czy to informatycznego czy też socjotechnicznego, ergono-
mii korzystania, jak również popularności bieżącego wykorzystania przez banki.

4. Podsumowanie metod uwierzytelniania i autoryzacji

Kanały 
zastosowania
(źródłowy kanał, 

z którego transakcje 
można potwier-

dzać)

Koszt dla banku Poziom ryzyka Ergonomia Stosowanie 
przez polskie 

banki

1. Lista haseł 
jednora-
zowych

Internet
Mobile – WEB
Mobile - APP

WDROŻENIE – 
średnie
UTRZYMANIE – 
wysokie 
(konieczność bieżące-
go dodruku)

WYSOKA NISKA –
dodatkowa 
rzecz

TAK, zrandomi-
zowanie numerów 
kodów jako standard
Rozwiązania w innych 
krajach – uzupełnie-
nie o CAPTCHA.

2. Mobilny 
token

Internet 
Mobile – APP
(lecz wówczas brak 
utrzymania standardu 
dwóch kanałów)

WDROŻENIE – 
wysokie
UTRZYMANIE - 
niskie

NISKI PRZY 
KANALE 
INTERNET;
ŚREDNI PRZY 
KANALE 
MOBILE

WYSOKA – uży-
cie smartfonu 
jako narzędzia
ŚREDNIA – 
w środowisku 
mobilnym

TAK
W trzech opcjach: 
tylko do internetu 
(np. PKO BP) lub 
również do Mobile, 
z koniecznością 
osobnej instalacji 
(Alior T-Mobile Usługi 
Bankowe) lub wbu-
dowany w aplikację 
mobilną (Raiffeisen 
Polbank)

3. Token 
sprzętowy

Internet
Mobile – WEB
Mobile - APP

WYSOKI – koszty 
wydawnictwa i wy-
miany urządzeń

NISKI ŚREDNI – 
konieczność posiada-
nia dodatkowego, 
„nienaturalnego” 
urządzenia

TAK
Przede wszystkim dla 
klientów firmowych

4. Kod QR 
Kod wyświetla-
ny na ekranie 
komputera do 
zrobienia zdję-
cia przez aplik-
ację mobilną

Internet WDROŻENIE – 
wysokie
UTRZYMANIE - 
niskie

ŚREDNI ŚREDNI – 
korzystanie z „nie-
oczywistej” funkcjon-
alności korzystania 
z kodu QR w komórce

Niestosowany w 
Polsce – przykład 
użycia z zagranicy: 
Commerzbank

5. Podpis el-
ektroniczny

Internet WDROŻENIE – 
wysokie
UTRZYMANIE - 
niskie

NISKI NISKIA –
brak masowego wy-
korzystania podpisu 
elektronicznego

RZADKO – 
przykład BGŻ BNP 
Paribas (system ban-
kowości elektronicz-
nej BNP Paribas)

6. Karta 
procesoro-
wa

Internet WDROŻENIE – 
wysokie
UTRZYMANIE - 
średnie

NISKI NISKIA –
brak masowego wy-
korzystania podpisu 
elektronicznego

TAK –
rozwiązania banko-
wości  elektronicznej 
dla dużych firm 
i korporacji (np. Bank 
Zachodni WBK)

Zestawienie narzędzi autoryzacji transakcji
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 Jednocześnie można powiedzieć, że na polskim rynku wypracowany został już mo-
del logiczny uwzględniający specyfikę dwóch, aktualnie głównych kanałów dostępu do 
bankowości elektronicznej – kanału internetowego i kanału  mobilnego. Poniższa tabela 
wskazuje na standard, który aktualnie stosują wiodące banki w Polsce w tym zakresie.

Kanał / Proces UWIERZYTELNIENIE /
IDENTYFIKACJA 

AKTYWACJA 
KANAŁU 

AUTORYZACJA 
TRANSAKCJI

Internet /
WEB Mobile

Unikalny ID + Hasło;
OPCJONALNIE: Silne 
uwierzytelnienie mecha-
nizmem stosowanym dla 
autoryzacji

Nadanie unikalnego 
hasła na bazie „kodu 
aktywacyjnego”

Zaufani odbiorcy – bez 
dodatkowej autoryzacji

Aplikacja mobilna Unikalny ID + Hasło;
OPCJONALNIE DLA DO-
WIĄZANYCH URZĄDZEŃ: 
ID zapamiętane oraz 
uproszczony PIN cyfrowy 
do aplikacji
(tzw. PIN mobilny)

Dodatkowy proces 
z użyciem dodatkowe-
go narzędzia autory-
zacyjnego (kod sms, 
kanał telefoniczny) 
lub danych unikal-
nych dla użytkownika

Zaufani odbiorcy – bez 
dodatkowej autoryzacji 
(ew. do limitu)
Niezaufani odbiorcy – 
limit dzienny i/lub token 
mobilny i/lub uproszczony 
PIN cyfrowy do aplika-
cji(tzw. PIN mobilny)

 Jednym ze sposobów adresowania powyższych wyzwań jest tworzenie przez zaufane 
podmioty norm, zasad i zaleceń dotyczących proceduralnych oraz technicznych zasad 
tworzenia narzędzi identyfikacji i uwierzytelniania, w tym (na przykład poprzez stwo-
rzenie ram „zawężających”), dostępnych tylko dla takiej specyficznej branży jakim jest 
sektor finansowy. 

5. Kierunek rozwoju – kreowanie standardów dla    
    narzędzi uwierzytelniania i autoryzacji

PRZYKŁAD Z RYNKU

Trusted Platform Module (TPM) 
to międzynarodowy standard bezpiecznego kryptoprocesora stworzony przez międzyna-
rodowe konsorcjumTrusted Computing Group. Procesory tego typu są implementowane w 
sprzęcie elektronicznym wielu wiodących dostawców (Intel, Toshiba). Klienci dysponujący 
takim sprzętem są jednocześnie lepiej chronieni (na przykład przed atakami słownikowymi 
na hasła dostępu), ale równocześnie pojawiają się głosy o problemach związanych z udo-
stępnieniem dużej puli wiedzy o użytkowniku (monitoring instalowanego oprogramowania 
pod kątem legalności itd.) 
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 FIDO ma być bardzo szerokim standardem obej-
mującym zarówno dojrzałe aktualnie powstające i będą-
ce w formie „zalążkowej”, jak i mogące dopiero powstać 
narzędzia. Na pewno ma obejmować narzędzia bio-
metryczne takie jak bazujące na odcisku palca, naczyń 
krwionośnych, głosie czy twarzy, jak również bazujące 

na zabezpieczeniu techniczno-sprzętowym, a więc tokenach (w tym tokenach – USB), kar-
tach mikroprocesorowych, modułach NFC oraz wbudowanych bezpiecznych elementach 
(„embedded secure element”). FIDO docelowo ma umożliwiać integrację z dwoma wy-
pracowywanymi standardami „dwustopniowego uwierzytelniania” - Universal 2nd Factor 
(U2F)  oraz Universal Authentication Framework (UAF). Pierwszy z nich, pierwotnie wypra-
cowywany przez Google, a aktualnie otwarty, specjalizuje się w wykorzystywaniu narzędzi 
typu pamięci USB lub nośników NFC jako narzędzi uwierzytelniania.

INFORMACJA Z RYNKU - świat

W 1995 roku niemieckie banki reprezentowane przez swój branżowy związek, ogłosiły 
wspólny standard bankowości internetowej o nazwie: „Homebanking Computer Inter-
face (HBCI)”. Standard ten został stworzony dla klientów banków i producentów opro-
gramowania dla pozabankowych instytucji z rynku finansowego do komunikacji z ich 
bankiem. W kolejnych latach to rozwiązanie było systematycznie ulepszane, przede 
wszystkim w dziedzinie bezpieczeństwa w celu spełnienia rosnących wymagań rynku. 
FinTS obsługuje wiele usług bankowości elektronicznej, takich jak przelewy, wyciągi 
bankowe, lokaty terminowe, produkty inwestycyjne. 

Standard wykorzystuje nowoczesne algorytmy bezpieczeństwa kryptograficzne-
go w celu ochrony przed atakami hakerów. Rozwiązanie wspiera karty magnetyczne 
(smart-karty), jak również hasła jednorazoweTAN. Aktualnie FinTS jest obsługiwany 
przez ponad 2000 niemieckich banków. Wielu znanych producentów rozwiązań progra-
mistycznych dla bankowości online wspiera ten standard. 

FinTS - Financial Transaction Services

STANDARD ROZWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM WPROWADZONY PRZEZ 
KRAJOWY ZWIĄZEK BANKÓW

 Przykładem takiej inicjatywy realizowanej przez sektor prywatny jest konsorcjum prze-
mysłowe FIDO („Fast Identity Online”) stworzone przez ponad 200 firm amerykańskich, 
głównie z sektora finansowego i technologicznego (na przykład PayPal, Bank of America, 
Google, MasterCard, Visa, Qualcomm, RSA, Samsung czy Lenovo).  
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6.Kierunek rozwoju – nowe standardy dla elektronicznej     
   tożsamości i uwierzytelniania

 W ostatnich latach obserwujemy znaczącą liczbę inicjatyw wokoło elektronicznej 
tożsamości i uwierzytelnienia. Mamy do czynienia z silnym trendem tzw. federalizacji, 
co oznacza powiązanie ze sobą naszych tożsamości elektronicznych jednej osoby, repre-
zentowanych przez różne dane uwierzytelniające (ang. credentials) wydane przez różnych 
dostawców tożsamości (ang. Identity Providers). Powiązanie to polega na współdzieleniu 
w sposób wiarygodny informacji o tożsamości i uwierzytelnieniu (ang. assertions), dzięki 
czemu można ograniczyć liczbę posiadanych danych uwierzytelniających (np. zestawów 
login/hasło) i liczbę uwierzytelnień. W konsekwencji ograniczona jest liczba danych uwie-
rzytelniających w posiadaniu jednego użytkownika, jak i liczba dostawców tożsamości 
(w tradycyjnym modelu każdy dostawca usług on-line, jest jednocześnie dostawcą toż-
samości tworząc własny „silos”). Jednocześnie powstają nowe możliwości biznesowe: 
zarówno dla dostawców usług (takie jak outsourcing elektronicznej tożsamości, Authenti-
cation-as-a-Service, Identity-as-a-Service), dostawców oprogramowania i systemów (po-
trzeba nowych narzędzi, wsparcia nowych protokołów) , jak i wreszcie dla odbiorców tych 
usług, którymi są z kolei dostawcy e-usług w internecie (takich jak bankowość elektronicz-
na, sklepy internetowe, itp), które mogą ograniczyć własne koszty (nie budując i nie utrzy-
mując własnego systemu zarządzania tożsamością) oraz, co być może nawet ważniejsze, 
wykorzystywać innowacyjne metody pozyskiwania nowych klientów np. bez potrzeby 
spotkania fizycznego  (dzięki temu, że już „ktoś inny” zweryfikował daną tożsamość). 
 Powyższy trend nie dotyczy wyłącznie sektora komercyjnego – nowe inicjatywy rzą-
dów, a w szczególności nowe rozporządzenie Unii Europejskiej tw. eIDAS, nastawione 
są na osiągnięcie modelu, w którym elektroniczne tożsamości wydane przez rząd (np. 
elektroniczny dowód tożsamości) są wykorzystywane przez sektor prywatny i na odwrót: 
e-ID wydane przez prywatnych dostawców są wykorzystywane w usługach publicznych. 
Tworzy to znakomicie potencjał biznesowy.
 Równolegle z tym trendem powstają coraz to nowe normy międzynarodowe i standar-
dy branżowe (np. ISO 29115, eIDASToken), nowe protokoły federacji tożsamości i tech-
nologie uwierzytelniania identyfikacji (Open ID Connect, GSMA Mobile Connect, FIDO, 
RestrictedIdentification, ERA). Wiąże się to nierozerwalnie z kwestią rozróżnienia bezpie-
czeństwa i poziomów wiarygodności poszczególnych rozwiązań i adekwatności ich za-
stosowania w konkretnych przypadkach usług on-line np. spełnienia wymagań prawnych 
w zakresie bankowości czy w zakresie ochrony prywatności (co ma szczególne znaczenie 
w Unii Europejskiej w kontekście opracowywanego rozporządzenie General Regulation on 
Data Protection i kwestii Privacy-by-Design/Default i PrivacyImpactAssesment).
 Można powiedzieć, że w obszarze elektronicznej tożsamości ścierają się ze sobą trzy 
grupy (w zakresie fundamentalnych zasad, jak i standardów): 

Tekst w tym podrozdziale przygotowany przez eksperta raportu
Tomasza Mielnickiego,
Gemalto.
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 tzw. GAFA (amerykańskie Google, Amazon,Facebook, Adobe), wspierana w Europie 
przez brytyjczyków i inicjatywę OIX (Open Identity Exchange) – podejście najbardziej libe-
ralne i „najmniej bezpieczne”;
 Unia Europejska - inicjatywa eIDAS, projekt STORK, wraz z europejskim podejściem 
do silnej ochrony prywatności; 
 Operatorzy telekomunikacyjni – inicjatywy GSMA Mobile Connect, OneAPI i API Ex-
change wraz z prawdziwie globalnym zasięgiem oraz innym „megatrendem”, w którym 
wszystko staje się „mobilne”.
 W Polsce istnieje bardzo duży potencjał biznesowy w zakresie elektronicznej tożsa-
mości, ze względu na wciąż pokutujący silnie silosowy model oraz brak narodowej elek-
tronicznej tożsamości (która ma szanse nadejść wkrótce w postaci elektronicznej karty 
ubezpieczenia zdrowotnego), z jednoczesnym motywatorem narzuconym przez rozpo-
rządzenie eIDAS. Podobnie jest w wielu innych krajach, jednakże w każdym kraju nale-
ży wciąż podchodzić do tych spraw indywidualnie (nawet w Unii Europejskiej, w zakresie 
tożsamość elektronicznej, jako części tożsamości ogólnie, państwa są  zupełnie suweren-
ne i mają swoją spuściznę w tym zakresie). Mimo całej złożoności kwestii, warto jednak 
przygotować się na te nowe możliwości, aby umieć je wykorzystać lub przynajmniej nie 
pozostać daleko w tyle. Jedno jest pewne – nadchodzą zmiany, które nas wszystkich będą 
dotyczyć, czy tego chcemy czy nie.

7. Kierunek rozwoju – biometria jako „święty Graal” 
    uwierzytelniania i autoryzacji w bankowości 
    elektronicznej?

 Z rozwojem narzędzi biometrycznych wiązane są nie od dziś nadzieje na rozstrzygnięcie 
podstawowych dylematów związanych z uwierzytelnianiem klienta i autoryzacją transak-
cji. Biometryczne techniki w praktycznych zastosowaniach zajmują się przede wszystkim 
weryfikacją osób (porównują uzyskane cechy z zapisaną wcześniej próbką, czyli dokonuje 
się wyboru jednego z wielu i weryfikuje), a w mniejszym stopniu ich identyfikacją kiedy 
to uzyskane z pomiaru cechy należy porównać z każdą zapisaną w bazie próbką.
 Istotną wadą metod biometrycznych jest fakt, że nie u wszystkich osób dana cecha 
funkcjonuje w stanie możliwym do jej pomiaru oraz, że prawie wszystkie cechy ulegają 
zmianom w trakcie życia.Ważną rolę gra również tzw. jakość punktów styku, czyli odczytu 
parametrów biometrycznych, na co składa się zarówno charakterystyka czujników (np. 
mikrofonu w laptopie czy czytnika linii papilarnych w smartfonie) jak również jakość połą-
czenia internetowego i telefonicznego przez który następuje komunikacja. Wdrożenie da-
nej metody biometrycznej musi również być zbadane pod kątem odporności na atak po-
wtórzeniowy, a w szczególności w odpowiedni sposób muszą być zbadane konsekwencje 
przetwarzania informacji w chmurze (co oferuje część dostawców rozwiązań, a co może 
się skończyć chociażby przekazywaniem danych poufnych poprzez niezabezpieczony ka-
nał komunikacji).
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Możliwe kanały 
zastosowania

Koszt dla banku Poziom ryzyka Ergonomia Stosowanie 
przez polskie 

banki

INTERFEJS 
GŁOSOWY

Internet
Mobile – WEB
Mobile – APP
Call-center

WDROŻENIE – 
średnie (zależy od 
poziomu integracji 
– mało wdrożeń na 
rynku do weryfikacji)
UTRZYMANIE – 
średnie
(koszt bibliotek, 
licencji)

ŚREDNI
(zależy od jakości 
rejestracji (próbki 
głosu))

ŚREDNIA
generalnie bardzo in-
tuicyjny, ale może być 
problem z robotem, 
kłopoty w przypadku 
nierozpoznania 
głosu, konieczność 
wielokrotnego 
powtarzania itd.

TAK, SMART BANK 
ORAZ b. MERITUM 
BANK dla uwierzytel-
niania klienta oraz 
sterowania w serwi-
sie, bez autoryzacji 
transakcji, testowo w 
niektórych call-center 
firm finansowych

Ograniczenia
Specyfika polskiego języka uniemożliwia właściwe rozpoznanie dźwięków „szeleszczących” (ś, ć, dź) 
posiadających wyższą częstotliwość niż standardowe mikrofony stosowane w masowych urządze-
niach elektronicznych. Słaba infrastruktura mikrofonowa w dostępnych urządzeniach. Potencjalne 
problemy z migracją klientów do intuicyjnej, ale zupełnie nowej metody.

Szanse
Możliwość wykorzystania narzędzia (po jednorazowej aktywacji – np. w postaci pobrania próbek w ustan-
daryzowanym procesie przez call-center) w wielu kanałach. Nowe kanały – samochód, nowe grupy docelo-
we – osoby niewidzące i niedowidzące. Możliwość wykorzystania interfejsu głosowego również do funkcji 
biznesowych (zlecanie operacji, doradztwo) i połączenia z automatycznym doradcą.

ODCISK 
PALCA

Mobile – 
WEB, Aplikacja 
- ograniczona 
dostępność (wybrane 
smartfony,)
Oddziały – 
konieczność 
dedykowanego 
zakupu

WDROŻENIE – 
średnie – koniecz-
ność zabezpieczenia 
czytników 
UTRZYMANIE – 
średnie
(koszt bibliotek, 
licencji)

ŚREDNI
Od strony syste-
mowej – można 
wykonać atak 
powtórzeniowy 
z Mobile, wdrożenie 
Appla pokazu-
je, że standard 
wystarczający do 
płatności

WYSOKA TAK,
np. Bank Millen-
nium w bankowości 
mobilnej

Ograniczenia
Bardzo ograniczona liczba smartfonów i laptopów z tą funkcjonalnością (iPhone 6, iPhone 6+, Samsung, 
latopy HP). Istnieją inne (np. policyjne) bazy przechowywania odcisków palców, więc część klientów może 
nie chcieć dzielić się tymi danymi z obawy przed „integracją” danych. Możliwość przejęcia i wydruku odcis-
ku palca np. z drukarki 3D. 

Szanse Trend z USA – działające wdrożenie bazujące na TouchID w Apple Pay, docelowo również w Samsung Pay.

ODCISK 
PALCA – 
NACZYNIA 
KRWIONO-
ŚNE

Bankomaty, 
Oddziały – 
konieczność 
dedykowanego 
zakupu

WDROŻENIE – 
wysokie

NISKIE WYSOKA TAK, Podkarpacki 
Bank Spółdzielczy – 
BANKOMATY,
Bank BPH - ODDZIAŁY

Ograniczenia Wysoki koszt wdrożenia dla urządzeń akceptujących tę metodę

Szanse Potencjał wypłat świadczeń społecznych 

ROZPO-
ZNAWANIE 
TWARZY

Internet
Mobile – WEB
Mobile – APP

WDROŻENIE – 
wysokie 
UTRZYMANIE– 
wysokie
konieczność przetwa-
rzania obrazu

WYSOKI – 
np. przejęcie kame-
ry w urządzeniu

WYSOKA –
niewymagająca wo-
bec użytkownika

NIE

Ograniczenia Stosunkowo duże ryzyko przejęcia unikalnych danych związanych z twarzą w sposób pasywny (np. po-
przez kamerę). Wysokie koszty przetwarzania obrazu.

Szanse Wysoki potencjalny poziom akceptacji przez użytkowników – parametry „twarzy” są i tak „publiczne”.  
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2. Bezpieczne tworzenie i utrzymywanie  
    systemów bankowości elektronicznej

 W tym rozdziale postanowiliśmy przyjrzeć się temu w jaki sposób instytucje finanso-
we wdrażają, rozwijają i utrzymują systemy bankowości elektronicznej. Czy w dobie dą-
żenia do bardzo częstych i rozbudowanych zmian i przy pojawiających się równocześnie 
coraz to nowych zagrożeniach, banki oraz ich dostawcy potrafią sprawnie współdziałać 
w celu zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa. W dalszej części 
postaramy się pokazać na przykładzie rozwoju bankowości mobilnej jak można w spo-
sób zwinny tworzyć i rozwijać aplikacje na kilka platform jednocześnie, równocześnie 
wdrażając zmiany kilka razy w miesiącu czy nawet kilka razy dziennie bez utraty właści-
wego poziomu jakości i bezpieczeństwa. Następnie przyjrzymy się w jaki sposób mając 
sprawny zespół pracujący zwinnie i dbający o automatyzację procesów w ramach tzw. 
Metodologii DevOps (współpracujący deweloperzy, administratorzy IT oraz bezpieczeń-
stwo operacyjne)  może zwiększyć poziom bezpieczeństwa z wykorzystaniem mechani-
zmów wykrywania złośliwego oprogramowania na stacjach roboczych klientów czy też 
poprzez zastosowanie systemów wykrywania nadużyć.

 Według nas świetnym testem na to jak radzą sobie ze współpracą zespoły tworzące 
oraz utrzymujące systemy bankowości elektronicznej dla banków jest bezpieczna konfi-
guracja połączenia do banku.  Przeprowadziliśmy badanie skuteczności zabezpieczeń na 
poziomie połączenia HTTPS głównych systemów bankowości elektronicznych w Polsce. 
Skuteczność stosowanych obecnie przez banki mechanizmów zbadaliśmy używając de-
dykowanego oprogramowania firmy QualysSSL Labs (SSL Server).
 W wyniku badania okazało się, że tylko cztery z dziesięciu stron korporacyjnych czoło-
wych banków jest domyślnie zabezpieczonych certyfikatem. Wydaje się, że jest to zdecy-
dowanie niezadowalający wynik ponieważ konieczność ochrony danych na stronie por-
talu jest już czynnikiem bezdyskusyjnie kluczowym ze względów bezpieczeństwa,wyze 
względu na pozyskiwanie danych przez formularze kontaktowe na stronach poświęco-
nych promocji i sprzedaży produktów bankowych.
 Jeśli chodzi o serwisy transakcyjne to wszystkie z analizowanych przez nas banków 
domyślnie wspierają połączenie szyfrowane zabezpieczone certyfikatem, który zapew-
nia poufność połączenia. Jednak i tu pokusiliśmy się o szczegółową jakość konfiguracji 
połączenia. I w tym przypadku, choć lepiej niż w przypadku stron informacyjnych portalu 
to wciąż tylko pięć na dziesięć instytucji może się pochwalić zachowaniem wszystkich 
dobrych zasad bezpiecznego połączenia dla klientów.

1. Wstęp

2. Bezpieczna konfiguracja połączenia do banku
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Strona portalu B A+ F A C A+ A B B B

Strona 
transakcyjna A+ A+ C A+ B B A B A B

Wynik 
sumaryczny

średnia wysoki niska wysoki niska średnia wysoki niska średnia niska

SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY OCENY STRON BANKÓW 
PODLEGAJĄCYCH BADANIU:

Wpływ protokołów na wynik :
• Nie wolno stosować SSL 2.0
• Preferowany najnowsze wersje algorytmu szyfrowania warstwy 
 transportowej, aktualnie TLS 1.2

Wpływ wymiany kluczy na wynik :
• Słabe klucze
• Anonimowa wymiana kluczy
• Długość klucza oraz jego parametry

Główne kryteria: 
• SSL 2.0 jest zabroniony
• Niebezpieczna renegocjacja jest zabroniona
• Wsparcie dla TLS 1.2 wymagane do najwyższej oceny. 
• Klucze poniżej 2048 bitów są uważane za słabe, a klucze poniżej 
 1024 bitów są zabronione. 
• Podpisy po certyfikatami algorytmem MD5 są zabronione.

Rezultat badania konfiguracji bezpiecznego połączenia do banku. 
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3.Higiena produkcji aplikacji mobilnych

 W ostatnich latach, a szczególnie w odniesieniu do tworzenia i rozwoju systemów ban-
kowości mobilnej, banki stosować zaczęły metodologie zwinne (ang. agile) w zakresie 
tworzenia oprogramowania, w celu poprawy jego jakości oraz terminowości dostarcza-
nia w kontekście oczekiwań stawianych przez jednostki biznesowe. Metodologia oparta 
na współpracy deweloperów oraz jednostek utrzymania systemów zwana (DevOps) sto-
sowana jest coraz częściej również w instytucjach finansowych.
 Rosnąca skala wykorzystania aplikacji mobilnych oraz – idąca za nią – skala zagro-
żeń od strony ataków, wpływa na to, że nikt nie może sobie pozwolić na przyjęcie ryzyka 
braku testów mechanizmów bezpieczeństwa przy wdrażaniu i utrzymywaniu tego typu 
rozwiązań.
 W przypadku aplikacji mobilnej dla bankowości możemy mieć do czynienia z bardzo 
wieloma zagrożeniami, które należy wziąć pod uwagę przy produkcji oprogramowania, 
jednak do najważniejszych należą na pewno:
 trudności przy weryfikacji przez klienta bezpiecznego połączenia;
 błędy w implementacji bezpiecznego połączenia w iOS i Android;
 częste zmiany aplikacji i fragmentacja rynku urządzeń Android;
 powszechne wykorzystywanie przez klientów otwartego wifi do połączenia do 
 bankowości mobilnej, co niesie ryzyko dla poufności połączenia;
 coraz większa powszechność złośliwego oprogramowania na platformy mobilne.

 Z kolei wytyczne przy tworzeniu aplikacji w zakresie organizacji i projektowania doty-
czą konieczności odniesienia się do następujących punktów:
 analizy ryzyka;
 kontroli dostępu, która powinna być oparta o zasadę najmniejszych 
 wymaganych przywilejów;
 wyborze podejścia zwinnego (ang. agile) opartego o ciągłe doskonalenie, 
 uwzględniające również wymagania dotyczące bezpieczeństwa.

 W trakcie implementacji aplikacji mobilnych warto zwrócić uwagę na sposób przecho-
wywania danych na urządzeniu, a w szczególności na takie elementy jak:
 dane współdzielone;
 logi;
 blokowanie aplikacji;
 odpowiednie zabezpieczenie danych wrażliwych na urządzeniu 
 (w pamięci krótkotrwałej oraz stałej);
 zabezpieczenie samego urządzenia (zrootowanie urządzenia, 
 zainstalowana klawiatura oraz dodatkowe aplikacje).

 Połączenie między aplikacją mobilną a serwerem powinno być kolejną warstwą, która 
zapewni poufność oraz integralność komunikatów poprzez weryfikację certyfikatów oraz 
konfigurację serwerów w celu przeciwdziałaniu atakom polegającym na przechwyceniu 
ruchu (ataki typu ManInTheMiddle).
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WZORCE DLA TWÓRCÓW SYSTEMÓW
 BANKOWOŚCI MOBILNEJ

OWASP Mobile Security Project 
jest otwartym projektem wspieranym przez OWASP - organizację, która dba o edu-
kację i wzorce w zakresie bezpieczeństwa bankowości elektronicznej, a w szcze-
gólności aplikacji mobilnej dla bankowości. Warto tu wspomnieć o projekcie: 
OWASP Secure Mobile Development, który omawia kluczowe zagadnienia dla 
bezpieczeństwa bankowości mobilnej z perspektywy dewelopmentu. Dla zainte-
resowanych szczegóły na stronie:
https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Mobile_Security_Project#tab=Secu-
re_Mobile_Development/

W trakcie tworzenia nowych aplikacji i systemów bardzo ważne jest wykorzystanie 
wypracowanych dobrych praktyk czy wzorców w zakresie architektury i mecha-
nizmów bezpieczeństwa. Choć są one często ogólnie znane, to w praktyce wciąż 
często pomija się je w trakcie tworzenia krytycznych systemów takich jak np. 
bankowość mobilna.

Ponadto warto się zapoznać z wytycznymi z europejskiej agencji ENISA Smartpho-
ne Secure Development Guidelines, które również stanowią wzorzec dla architek-
tów i programistów:
http://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/critical-applications/
smartphone-security-1/smartphone-secure-development-guidelines

Zalecania związane z autoryzacją transakcji:
https://www.owasp.org/index.php/Transaction_Authorization_Cheat_Sheet

 W zakresie implementacji aplikacji bankowości elektronicznej należy zwrócić szczegól-
ną uwagę na kluczowe mechanizmy bezpieczeństwa – takie jak uwierzytelnianie, autory-
zacja, uzyskiwanie kluczy dostępowych lub szyfrujących. Nie warto opierać bezpieczeń-
stwa aplikacji na niejawności kodu aplikacji czy API,  a zamiast tego używać sprawdzonych 
i aktualnych mechanizmów kryptograficznych. W zakresie identyfikacji mobilnej nie nale-
ży się opierać na tzw. UUID w celu uwierzytelnienia urządzenia, ponadto należy sprawdzić 
czy urządzenie jest „zrootowane” (tj. czy działa z uprawnieniami administratora). Sama 
decyzja o działaniu do podjęcia w przypadku zarejestrowania faktu takiego „zrootowa-
nia”, powinna być oparta o analizę ryzyka, a taka informacja powinna być przekazana 
do systemów wykrywania zagrożeń. Warto również kontrolować sposób publikowania 
aplikacji klienckiej oraz serwerowej, ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia tego, 
aby wersja produkcyjna nie zawierała żadnych danych testowych ani deweloperskich.
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GDZIE APLIKACJE MOBILNE MAJĄ LUKI?

W bankowości mobilnej największe ryzyko dotyczy wciąż stosunkowo często identyfi-
kowanych w trakcie testów bezpieczeństwa podatności API serwerowego, które zwykle 
może być zaatakowane anonimowo z Internetu, a skutkiem ataku może być dotknięta 
większa ilość użytkowników. 

Większość podatności typowych dla aplikacji mobilnych wymaga jednak od intru-
za trudniejszych do spełnienia warunków - np. przechwycenie łącza internetowego, 
kradzież urządzenia, zainstalowanie wrogiej aplikacji. Mimo to warto zwrócić uwagę 
również na te aspekty - ewentualne ujawnienie uchybień od dobrych praktyk, pomimo 
trudności w wykorzystaniu do rzeczywistego ataku, może prowadzić do szkód wizerun-
kowych i utraty zaufania klientów. 

Szczególnej uwagi wymagają innowacyjne rozwiązania wdrażane w aplikacjach 
bankowości mobilnej -  np. biometryczne metody uwierzytelnienia i autoryzacji. Aby 
przyjąć właściwe założenia bezpieczeństwa dla danej technologii, należy dobrze 
zrozumieć jej ograniczenia - do czego może nie wystarczyć subiektywna prezentacja 
i deklaracje producenta. 

Już w tej chwili wskutek zagrożeń mobilnych telefon w dużej mierze stracił status nieza-
leżnego, w pełni bezpiecznego kanału autoryzacji. Upowszechnienie nowych techno-
logii z pewnością wpłynie na jeszcze większe zainteresowanie przestępców atakami 
na urządzenia mobilne. Rozwój narzędzi ataku będzie uzasadniony ekonomicznie, 
a ryzyko użycia danej technologii może wzrosnąć w czasie, co warto uwzględnić 
odpowiednio wcześniej w architekturze, oraz projektując systemy wspomagające 
wykrywanie oszustw.

EKSPERT RAPORTU:

Sławomir Jasek 
Konsultant Bezpieczeństwa,  Securing
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4. Zabezpieczenia przed atakami złośliwego  
    oprogramowania

NOWE PODEJŚCIE DO ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEŃSTWA KLIENTÓW BANKOWOŚCI 
ELEKTRONICZNEJ

Incydenty związane z nieuprawnionym dostępem do kont internetowych użytkow-
ników są przede wszystkim konsekwencją skutecznych ataków cyberprzestępców 
ukierunkowanych na klientów banków. Zdecydowanie łatwiej jest zaatakować słabsze 
ogniwo, czyli komputer klienta, który jest poza całkowitą kontrolą banku oraz dość 
często jest niedostatecznie zabezpieczony. Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych 
klientów, jako pierwszy bank w Polsce, udostępniliśmy bezpłatnie dodatkowe oprogra-
mowanie zabezpieczające IBM®Security Trusteer Rapport™.

Trusteer Rapport, oferowany przez firmę IBM oraz rekomendowany przez eurobank, 
to bezpłatny program pomagający w zapobieganiu atakom złośliwego oprogramowa-
nia oraz incydentom wyłudzania poufnych danych przekazywanych drogą elektronicz-
ną (phishing), które są punktem wyjścia do większości oszustw finansowych. Program 
ten został opracowany przez specjalistów IBM ds. bezpieczeństwa internetowego 
oraz zapewnia ochronę dziesiątkom milionów użytkowników na całym świecie. Reko-
mendowanie tego typu ochrony swoim klientom przez bank jest nowym podejściem 
w Polsce, ale z powodzeniem stosowanym przez większość krajów Europy oraz Stany 
Zjednoczone.

EKSPERT RAPORTU:

Jacek Cisło
Ekspert Eurobanku
ds. przeciwdziałania cyberprzestępczości

 Mechanizmy zabezpieczeń przed atakami złośliwego oprogramowania opierają się 
o standardowe zabezpieczenia i dobre praktyki, które pozwalają osiągnąć optymalny 
poziom zabezpieczenia oraz mechanizmy dedykowane do przeciwdziałania konkretnym 
zagrożeniom, takie jak na przykład oprogramowanie złośliwe typu ZEUS i związane z nim 
wstawiane elementy strony czy oprogramowanie typu podmiana rachunku. Poniżej sku-
pimy się na ogólnych mechanizmach zabezpieczeń, ale pojawią się również odniesie-
nia do specyficznych rozwiązań, które pozwalają neutralizować aktywne i dedykowane 
do sektora finansowego ataki.

 Pierwszy mechanizm zabezpieczenia połączenia urządzenia klienta i systemów bankowo-
ści elektronicznej opiera się o nagłówki HTTP oraz zależny jest od ich wsparcia w przeglą-
darce klienta (dlatego tak ważna jest edukacja klienta w zakresie korzystania z aktualnych 
wersji przeglądarek).
 Poniżej przedstawiliśmy rezultaty badania, w którym sprawdzone zostały kluczowe dla 
bezpieczeństwa nagłówki na stronie logowania do serwisów transakcyjnych, wykorzysta-
no narzędzia do analizy nagłówków w przeglądarkach Chrome oraz Firefox.
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 Kolejny mechanizm zabezpieczeń dotyczy informacji prze-
chowywanych w cookie przed nieautoryzowanym dostępem, 
szczególnie tych cookie, które zawierają identyfikator sesji 
czy inne wrażliwe informacje. Warto zadbać o flagi secure oraz 
http-only. Ponadto warto zaimplementować test na przestarza-
łe wersje przeglądarek i wtyczki do przeglądarek wraz z infor-
macją dla klienta jak może zaktualizować oprogramowanie. Po-
zwoli to reagować na nowe, szybko pojawiające się zagrożenia.
 W przypadku kanału mobilnego, który opiera się o zaufane 
urządzenie warto podkreślić wykrywanie i informowanie o zro-
otowanym urządzeniu i ryzykach związanych z korzystaniem 
z aplikacji bankowej na takich urządzeniach. Tu przykładem ta-
kiego działania może być aplikacja mobilna Banku BPH.

Informacja o zrootowanym 
urządzeniu przy instalacji aplik-
acji mobilnej Banku BPH

PRZYKŁAD Z RYNKU

NASK – CERT  
System do wykrywania złośliwego oprogramowania oparty o sygnatury i badający 
integralność połączenia pomiędzy klientem a systemami bankowości elektronicznej.

Dzięki zastosowanym mechanizmom oraz aktualności sygnatur jest w stanie zapew-
nić szybkie reagowanie na nowe ataki a także uchronić zarażonych klientów.

System nie wymaga instalacji oprogramowania po stronie użytkownika i integru-
je się z narzędziami do monitorowania zdarzeń po stronie banku.

Najważniejsze z nagłówków, które są kluczowe do uzyskania najwyższej oceny, to:
 X-Frame-Options – zabezpieczenie przed clickJackingiem;
 X-XSS-Protection – pozwala włączyć filtr zabezpieczający przed reflected XSS;
 Strict Transport Security – wymuszenie TLS/SSL;
 Content Security Policy – Cross Site Scripting oraz ataki malware;
 Origin – zabezpieczenie przed atakami CSRF.
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Jakość zabezpieczeń z użyciem nagłówków HTTP dla serwisów transakcyjnych
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KOMENTARZ OGÓLNY DO ZAGROŻENIA MALWARE

Dystrybucja złośliwego oprogramowania (malware) typu banker nieustannie 
wzrasta. Masowo rozsyłane wiadomości email są najpowszechniejszym wektorem 
infekcji. Treść wiadomości może wskazywać na odnośnik do strony internetowej 
lub na zawarty w niej załącznik będący malware. Komunikaty, jakie są przedstawia-
ne użytkownikowi są bardzo różne – przesyłka, faktura, zdjęcia, dokumenty, cieka-
wa strona, itd. Jednym słowem, wszystko, aby zaciekawić czytelnika i nakłonić go 
do nieświadomej infekcji. Przestępcy wykorzystując taką socjotechnikę w treściach 
wiadomości mają możliwość kolekcjonowania coraz to większej liczby zainfekowa-
nych komputerów. W ostatnim czasie wiadomości spamowe przeszły kolejne mody-
fikacje, które głównie dotyczyły typu załączników. Wielokrotnie kompresowane 
załączniki oraz takie o nazwie z rozszerzeniem *.JS mogą skutecznie wprowadzić 
użytkownika w błąd. Ponadto, ciągle modyfikowane złośliwe makra dokumentów 
pozwalają na skuteczne ominięcie filtrów i programów AV. Równie skuteczną formą 
ataku jest spam z wykorzystaniem odnośników do fałszywej strony firmy kurier-
skiej (np. DHL) lub tradycyjnej poczty (np. Poczta Polska). Wprowadzony w błąd 
użytkownik może pobrać plik, którego zwodnicza nazwa skusi go do otwarcia (uru-
chomienia). 

Najczęściej dystrybuowane są bankery oraz loadery, które ostatecznie także in-
stalują malware typu banker.  Najpopularniejsze bankery to Dridex, Dyreza, KINS, 
Kronos, Tinba, Vawtrak. Spotykane są również różnego rodzaju RATy (Remote 
Administration Tool) oraz ransomware (np.  CTB-locker, TorrentLocker). Najczęściej 
wykorzystywane w Polsce do ataków to Banapter (oraz wszelkie jego odmiany), 
Slave, Tinba oraz Vawtrak. W minionych miesiącach, zaobserwowano wzmożone 
zainteresowanie grup przestępczych wykorzystujących Dridex oraz Dyrezę (DYRE). 

Działanie bankera z funkcjonalnością webinject jest uzupełniane dodatkowym 
narzędziem umożliwiającym zarządzanie przebiegiem ataku. Tego typu narzędzia 
mają formę paneli webowych. Cyberprzestępcy zarządzają atakami w sposób 
rzeczywisty, co umożliwia dostosowanie scenariusza ataku do pojawiających się 
zmian. Coraz częściej pojawiają się ataki na konkretnie wybrany zainfekowany 
komputer, po uprzednim procesie inwigilacji. Pliki konfiguracyjne malware, które 
określają cele ataku, mogą zostać indywidualnie zaktualizowane. Twórcy malware 
coraz częściej korzystają z mechanizmu wyliczającego domenę zarządzania (DGA – 
algorytm generowania domen), który utrudnia wyłączenie botnetu. 

W pierwszym kwartale odnotowano eskalację ataków phishingowych, których 
celem była bankowość elektroniczna w Polsce oraz operator telefonii komórko-
wej. Scenariusz ataku phishingowego miał na celu pozyskanie dodatkowo numeru 
telefonu, który stawał się automatycznie celem ataku mobilnego malware. Monito-
rowany atak phishingowy ujawnił, iż po wpisaniu nr telefonu, użytkownik otrzymał 
wiadomość tekstową z linkiem do rzekomo szyfrującej aplikacji kody SMS na tele-
fon z systemem Android. 

EKSPERT RAPORTU:

Bartosz Frączek
Head of PREBYTES SIRT
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 W poprzedniej części rozdziału skupiliśmy się na weryfikacji zabezpieczeń połącze-
nia oraz serwerów bankowości elektronicznej, czyli zapobieganiu wystąpienia ataków. 
W tej części skupimy się na wykrywaniu ataków na systemy bankowości elektronicznej 
a w szczególności na systemach wykrywania oszustw oraz ataków na systemy banko-
wości elektronicznej i ich klientów. Zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz transakcji 
klientów w systemach elektronicznych wymaga mechanizmów logowania i zapewnienia 
niezaprzeczalności akcji oraz systemów odróżniających zdarzenia uprawnione od nie-
uprawnionych, zwanych oszustwami.

 Wraz z rozwojem usług elektronicznych coraz częściej wskazuje się na ryzyko fraudów 
z wykorzystaniem kradzieży tożsamości lub innych bardziej skomplikowanych ataków. 
Tradycyjne systemy wykrywania oszustw finansowych w bankowości elektronicznej 
opierają się o analizę danych oraz ich przepływów, wywodzą się z systemów kartowych, 
które jako pierwsze wdrożyły systemy wykrywania oszustw. Coraz częściej mamy nato-
miast do czynienia z systemami opartymi o sztuczną inteligencję oraz metody analizy 
danych: uczenie maszynowe i eksplorację danych, co pozwala przyspieszyć reagowanie 
poprzez automatyzację procesu. W tym przypadku ważne jest wykorzystaniem algoryt-
mów dostosowanych do dziedziny problemu oraz odpowiednie nauczanie systemu.

5. Systemy wykrywania zagrożeń

5.1  Ewolucja oraz elementy składowe systemu  
 wykrywania nadużyć

Korzystanie z platform bankowości elektronicznej zawsze będzie obarczone cięża-
rem potencjalnych ataków przy cyberprzestępców. Zagrożenia te nieustannie rosną 
w siłę. Zastosowana logika uwierzytelnienia klienta oraz autoryzacji wykonywanej 
operacji może zostać zniekształcona w  sposób umożliwiający cyberprzestępcom 
wpłynąć na bieg zdarzeń. Hakerzy nieustannie modyfikują stosowane scenariusze 
ataku lub tworzą nowe przy asyście zmodyfikowanego złośliwego oprogramowania. 
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MECHANIZMY WYKRYWANIA MOŻNA PODZIELIĆ NA KILKA WARSTW:

Warstwa 1 – Punkt końcowy
 Opiera się o punkt końcowy i wykorzystuje kontekst zarówno użytkownika jak i urzą-
dzOpiera się o punkt końcowy i wykorzystuje kontekst zarówno użytkownika jak i urządze-
nia, które jest wykorzystywane. W tym rozwiązaniu wykorzystuje się często dedykowanie 
aplikacji bądź przeglądarki, a dodatkowo urządzenia do autoryzacji akcji użytkownika, 
takie jak tokeny zewnętrzne lub połączone za pomocą USB bądź zdalnie z użyciem Blu-
etooth bądź NFC. Zabezpieczenia w tej warstwie zwiększają znacząco bezpieczeństwo 
systemu, jednak implementacja zabezpieczeń jedynie w tym miejscu jest niewystarczają-
ca przy obecnych zagrożeniach oprogramowaniem podmieniającym rachunki bądź frag-
menty widoku dla klienta. Aby zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa wymagana jest 
implementacja dodatkowych mechanizmów, w kolejnych warstwach opisanych poniżej.

  - Łatwiejsza implementacja, niż warstwy 2,3,4, gdyż nie wymaga 
    analizy danych i utrzymywania reguł

  - Trudniejsza do akceptacji dla użytkowników, gdyż zwykle obniża 
     wygodę użytkowania 

Warstwa 2 – Nawigacja
 Opiera się o monitorowanie i analizę sesji w aplikacji. Polega na porównaniu zacho-
wania do nauczonych wzorców bądź określonych reguł. Pozwala na badanie zachowań 
specyficznych na poziomie użytkownika jak i uniwersalnych wzorców zachowań.

  - Łatwiejsza implementacja niż warstwy 3,4.

  - wymaga określenia reguł oraz ich weryfikacji – 
    wymagana znajomość systemu w celu określenia reguł;
  - wraz z rozwojem systemu rośnie ilość reguł oraz skomplikowanie 
    systemu i wpływ na wydajność.

Warstwa 3 – Zachowanie
 Oparta o zachowanie związane z klientem bądź jego specyficznymi akcjami związanymi 
z przepływami między rachunkami. Pozwala na wykrywanie powiązań między podejrza-
nymi użytkownikami (PESEL, numer telefonu, urządzenie) oraz rachunkami. Wykorzystuje 
się zwykle reguły oraz analizę statystyczną, a coraz częściej również uczenie maszynowe. 
Metoda może być rozszerzona poprzez badanie korelacji między kanałami, z których ko-
rzysta użytkownik oraz aplikacjami, a ponadto daje możliwość wysyłania powiadomień 
bądź dodatkowej weryfikacji z użyciem innego kanału. Przykładem takiego mechanizmu 
może być prowadzenie rejestru zdarzeń, a jeszcze lepiej obecność powiadomień o zdarze-
niach podejrzanych związanych z logowaniem, zmianą autoryzacji odbiorcy, limitów bądź 
rachunku odbiorcy. Kolejny poziom może polegać na wymianie informacji między instytu-
cjami, co częściowo ma już miejsce np. w przypadku bazy dokumentów zastrzeżonych.
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 Podsumowując najlepsze systemy bankowości elektronicznej w celu zaoferowania 
optymalnego bezpieczeństwa powinny brać pod uwagę podejście wielokanałowe i wyko-
rzystujące co najmniej dwie z opisanych powyżej warstw. W dzisiejszym świecie żadne 
narzędzie autoryzacji i uwierzytelniania nie jest w stanie zagwarantować wystarczające-
go poziomu bezpieczeństwa. Zauważył to również regulator europejski, który w ramach 
rekomendacji SecuRePay oczekuje wdrożenia systemów wykrywania nadużyć. W naszej 
ocenie takie systemy powinny być wdrażane, ich wdrażanie może odbywać się stopnio-
wo, ale powinno opierać się o analizę ryzyka oraz uwzględniać wszystkie kanały elektro-
niczne oraz współpracę z innymi podmiotami na rynku.

5.2 Ewolucja oraz elementy składowe systemu    
 wykrywania nadużyć

PRZYKŁAD Z RYNKU

System do walki z nadużyciami w cyber-
przestrzeni oparty o sztuczną inteligen-
cję. Jego główną zaletą jest łatwość in-
tegracji oparta o REST API w powiązaniu 
z wysoką skutecznością w wykrywaniu 
nadużyć internetowych bez konieczno-
ści tworzenia i utrzymywania długiej li-
sty reguł.
Firma została założona przez Brandona 
Ballingera, który wcześniej pracował 
w Google i miał doświadczenie w pracy 
nad systemami wykrywającymi naduży-
cia.

https://siftscience.com

Kolejny ważny aspekt nowoczesnych sys-
temów wykrywania nadużyć to wykorzy-
stanie odpowiednich algorytmów sztucz-
nej inteligencji, co daje szansę wykrywać 
nowe sposoby nadużyć oraz przewidy-
wać kolejne kroki zorganizowanych grup 
przestępczych. Jest to zdecydowany krok 
w kierunku automatyzacji procesu oraz 
wykorzystania najnowszych osiągnięć 
technicznych, w celu zapewnienia odpo-
wiedniego poziomu bezpieczeństwa ban-
kowości elektronicznej w świecie global-
nych i szybko zmieniających się zagrożeń. 
Tak jak systemy bankowości elektronicz-
nej muszą się szybko adoptować do zmie-
niającego się świata, również mechani-
zmy bezpieczeństwa stosowane przez 
banki muszą nauczyć się dostosowywać 
do szybko zmieniających się warunków 
w cyberprzestrzeni.

Warstwa 4 – Analiza powiązań
 Ta warstwa powinna zawierać możliwość analizy opartej o powiązania pomiędzy dany-
mi z systemu oraz innych źródeł, takich jak analiza incydentów bądź wymiana informacji 
z innymi podmiotami. Przykładowo można wykorzystać analizę danych identyfikujących 
użytkowników ich konta, zachowanie w systemie oraz przepływy finansowe, a także urzą-
dzenia z jakich korzystają, w celu monitorowania i wykrywania anomalii, w dalszej ko-
lejności również ich weryfikacji oraz wykrywania powiązań. Przykładem funkcjonowania 
takiej warstwy może być wykorzystanie systemów BigData oraz analizy grafowej do wy-
krywania powiązań dla kont słupów.
 W ramach systemów opartych o reguły, ważne jest aby pamiętać, że jeśli nie współdzia-
łamy zawsze będziemy o krok wstecz przed oszustami, którzy nie są ograniczeni do kraju 
czy organizacji. Ponadto bardzo łatwo jest odrzucić dotychczas stosowane sposoby i za-
atakować w inny sposób, dlatego przewidujemy, że w przyszłości coraz częściej będzie 
wykorzystywane podejście oparte o analizę danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego 
i sztuczną inteligencję, kosztem systemów opartych o reguły.
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Obserwatorium.biz jest spółką doradztwa biznesowego i technologicznego powstałą 
w 2015 roku w Poznaniu. Podstawowymi obszarami działalności spółki są: 

• Doradztwo biznesowe, technologiczne i strategiczne dla przedsiębiorstw z sektora  
finansowego i IT w zakresie optymalizacji i wdrażania produktów, procesów i działań 
komunikacyjnych w obszarze biznesu internetowego i mobilnego oraz systemów płat-
ności elektronicznych. 

• Audyt i doradztwo w zakresie cyber-security dla przedsiębiorstw działających w ob-
szarze biznesu elektronicznego;

• Badanie i analiza rynku systemów bankowości mobilnej i internetowej, systemów 
płatności elektronicznych, urządzeń i rozwiązań samoobsługowych oraz płatności 
bezgotówkowych z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa korzystania z tych roz-
wiązań;

• Inwestycje bezpośrednie w podmioty typu start-up cechujące się dużym potencjałem 
wzrostu na rynku FinTech;

• Współorganizacja konferencji i raportów merytorycznych dotyczących zagadnień 
elektronicznego biznesu.
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AUTORZY RAPORTU: 

dr Miłosz Brakoniecki
Członek zarządu Obserwatorium.biz
Współzałożyciel i członek zarządu Obserwatorium.biz. Doktor 
nauk humanistycznych UAM w Poznaniu (specjalność socjolo-
gia), skończył studia podyplomowe ze strategii i planowania biz-
nesu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 2006-2014 
dyrektor bankowości elektroniczne w Banku Zachodnim WBK, 
gdzie odpowiadał za rozwój biznesowy bankowości elektronicz-
nej, sprzedaż przez kanały elektroniczne oraz płatności elektro-
niczne w banku. W l. 2012-14 członek Prezydium Rady Bankowości  
Elektronicznej Związku Banków Polskich. Współtwórca największe-
go w Polsce serwisu crowd-foundingowego Siepomaga.pl i Fundacji 
Siepomaga.pl. 

Piotr Sterczała
Członek zarządu Obserwatorium.biz
Współzałożyciel i członek zarządu Obserwatoriumbiz. Absolwent 
Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Poznaniu. W latach 2010-2014 pracował w Banku 
Zachodnim WBK S.A., gdzie pracował przy wdrożeniu i rozwoju biz-
nesowym bankowości mobilnej i internetowej. 

Michał Olczak
Członek zarządu Obserwatorium.biz
Współzałożyciel i członek zarządu Obserwatorium.biz. Posiada po-
nad 10-letnie doświadczenie w rozwoju bezpiecznych aplikacji,  
architekt bezpieczeństwa oraz organizator OWASP Poznań. Członek 
Forum Bezpieczeństwa Transakcji Elektronicznych ZBP.
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O EKSPERTACH RAPORTU: 

Jacek Cisło
Ekspert Eurobanku Ds. Przeciwdziałania Cyberprzestępczości
Z wykształcenia informatyk, absolwent Politechniki Wrocławskiej 
na Wydziale Elektroniki. Posiada 11-letnie doświadczenie w sekto-
rze bankowym w obszarach bezpieczeństwa teleinformatycznego 
oraz kart płatniczych. Od 7 lat związany z eurobankiem. Specjali-
zuje się w przeciwdziałaniu przestępstwom z wykorzystaniem kart 
płatniczych oraz oszustwom finansowym w bankowości elektronicz-
nej. Obecnie odpowiada za tworzenie oraz optymalizację procesów 
związanych z zarządzaniem ryzykiem operacyjnym w obszarze ban-
kowości internetowej.

Sławomir Jasek 
Konsultant Bezpieczeństwa,  Securing
Konsultant bezpieczeństwa IT z ponad 10-letnim doświadczeniem. 
Uczestniczył w dziesiątkach projektów z zakresu oceny bezpieczeń-
stwa systemów informatycznych i aplikacji (w tym wielu mobilnych) 
- dla wiodących firm z sektora finansowego, branży internetowej, 
instytucji publicznych. Aktualnie coraz częściej doradza bezpieczne 
rozwiązania dla różnego typu aplikacji już od etapu projektowania. 
Od 10 lat związany zawodowo z firmą SecuRing. 

Bartosz Frączek
Head of PREBYTES SIRT
Bartosz Frączek kieruje zespołem reagującym na incydenty bezpie-
czeństwa i odpowiada między innymi za analizę nowych zagrożeń 
eCrime. Ponadto, jest odpowiedzialny za wewnętrzny audyt wytwa-
rzanych rozwiązań chroniących przed skutkami ataków cyberprze-
stępców na bankowość elektroniczną.

Wojciech Mikołajczyk
Ekspert Eurobanku Ds. Bankowości Elektronicznej
Product Manager odpowiedzialny za bankowość internetową i mo-
bilną oraz procesy obsługi produktów eurobanku przez kanały elek-
troniczne. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, z ban-
kowością związany od ponad 15 lat. Pasjonat gór i fotograf górskich 
krajobrazów, zakochany we włoskich Dolomitach. Lubi aktywnie 
spędzać czas
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Tomasz Mielnicki
Konsultant I Manager Programów Pionu Programów Rządowych 
W Centrali Gemalto We Francji. 
Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunkach Elektronika i Tele-
komunikacja oraz Informatyka (dwa fakultety). Ekspert od elektroni-
czej tożsamości, identyfikacji i uwierzytelnienia w usługach on-line, 
kart i dokumentów elektronicznych, podpisu elektronicznego, usług 
zaufania i PKI. Brał udział w projektach m.in. w Wielkiej Brytanii, Por-
tugalii, Holandii, Irlandii, Estonii, na Litwie i we Włoszech. Obecnie 
odpowiedzialny za program eIDAS w dziale marketingu Gemalto. 
Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Identyfikacji i Uwierzytelnienia 
Forum Technologii Bankowych ZBP. Współautor i przewodniczący 
komitetu redakcyjnego przewodnika „Identyfikacja i uwierzytelnie-
nie w usługach elektronicznych” wydanego przez ZBP. Członek Ko-
mitetu Technicznego 172 PKN oraz WG15 i WG17 CEN.  

Jacek Uryniuk 
Współzałożyciel i redaktor Cashless.pl
Dziennik Gazeta Prawna
Współzałożyciel i redaktor serwisu Cashless.pl, poświęconego no-
woczesnym technologiom w branży finansowej. Ma kilkunastoletnie 
doświadczenie dziennikarskie. Od 2010 roku publikuje w Dzienniku 
Gazecie Prawnej. Wcześniej pisał między innymi w Gazecie Giełdy 
Parkiet, Pulsie Biznesu, Gazecie Bankowej i miesięczniku Pieniądz. 
Specjalizuje się w tematyce związanej z kartami bankowymi, płatno-
ściami mobilnymi, aplikacjami finansowymi na smartfony. Uhono-
rowany tytułem Dziennikarza Roku przez Kapitułę VII Kongresu Go-
spodarki Elektronicznej w 2012 r. Laureat Nagrody Dziennikarskiej 
Związku Banków Polskich im. Mariana Krzaka w 2013 r. W tym samym 
roku nominowany do Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Wojciech Dworakowski
Lider polskiego oddziału fundacji OWASP
Konsultant bezpieczeństwa IT z kilkunastoletnim doświadczeniem. 
Wspólnik w firmie SecuRing, od 2003 roku zajmującej się testami 
i doradztwem w zakresie bezpieczeństwa aplikacji i systemów IT. 
Kierował wieloma projektami z zakresu audytu, oceny i testowa-
nia bezpieczeństwa systemów informatycznych i aplikacji, między 
innymi dla wiodących firm z sektora finansowego i wielu instytucji 
publicznych. Prelegent na licznych konferencjach poświęconych 
problemom bezpieczeństwa IT. Posiada tytuł „Audytora wiodącego 
systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji”. Od 2011 pełni 
funkcję lidera polskiego oddziału fundacji OWASP (Open Web Appli-
cation Security Project).
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METODOLOGIA PRZYGOTOWANIA RAPORTU:

 Raport „Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej” został przygotowany w opar-
ciu o badanie bezpośrednie systemów bankowości elektronicznej banków opisanych 
w raporcie, analizy desk research polegającej na pozyskiwaniu informacji na stronach 
internetowych, na infoliniach oraz w oddziałach banków. Zespół przygotowujący raport 
założył rachunki we wszystkich z analizowanych banków wraz z dostępem do usług ban-
kowości elektronicznej. Skuteczność stosowanych obecnie przez banki mechanizmów 
zabezpieczenia połączenia zbadaliśmy używając dedykowanego oprogramowania fir-
my QualysSSL Labs (SSL Server).
Bezpieczeństwo nagłówków badaliśmy w oparciu o serwis https://securityheaders.
com/ oraz wtyczki do analizy nagłówków do przeglądarek Chrome i Firefox. Badanie 
opierało się o sprawdzenie implementacji przez serwisy bankowe dziesięciu sugerowa-
nych nagłówków. Analizę przeprowadzono w lipcu i w sierpniu 2015r.

NOTA PRAWNA

Opinie zawarte w raporcie wydane zostały na podstawie wiedzy pozyskanej z badania 
rynku i doświadczenia autorów raportu. Autorzy nie biorą odpowiedzialności za decyzje 
podjęte na podstawie opinii wydanych w ramach raportu „Bezpieczeństwo bankowości 
elektronicznej” IV RAPORT SPECJALNY SIERPIEŃ 2015 


