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Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej to bezpieczeństwo
krytycznego kanału dystrybucji i obsługi w krytycznym sektorze
gospodarki. Jego krajobraz stanowią stale podejmowane przez cyber-przestępców próby ataków, odpowiadające na nie zabezpieczenia wewnętrzne instytucji finansowych, narzędzia uwierzytelnienia
klientów oraz autoryzacji transakcji, poziom edukacji wszystkich
aktorów rynku w tym zakresie oraz podejmowane przez regulatorów działania mające na celu zapewnienie odpowiednich standardów funkcjonowania. W naszym kolejnym Raporcie staramy się
przedstawić Państwu bieżące „zdjęcie” tego bardzo dynamicznie
zmieniającego się krajobrazu. Miłej lektury!

W ostatnich latach jesteśmy świadkami rewolucji finansowej, świat
bankowości z roku na rok staje się coraz bardziej techniczny i połączony. Żyjemy w czasach gdy bankowość staje się mobilna i coraz wygodniejsza, a jednocześnie stajemy się coraz silniej zależni
czy nawet uzależnieni od Internetu. Możemy sobie wyobrazić, że
wkrótce będziemy mieć bankowość wszechrzeczy, gdzie lodówka
powiadomi nas o tym że kończy się mleko, a my jedynie potwierdzimy zakupy i zapłacimy za nie w aplikacji bankowej mówiąc do zegarka. Jak jednak w tym dążeniu do poprawiania doświadczenia
klienta i rozwoju usług finansowych z wykorzystaniem technologii,
zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa transakcji czy uchronić klienta przed kradzieżą tożsamości w cyfrowym świecie. Chcemy aby ten raport przybliżył Państwu bieżący stan bezpieczeństwa
w bankowości elektronicznej oraz możliwe kierunki rozwoju.

Jaka cecha bankowych aplikacji mobilnych jest dziś najważniejsza?
Parafrazując jedno ze szkolnych powiedzeń można stwierdzić, że
po pierwsze user experience, po drugie user experience i po trzecie
user experience. Dążenie do maksymalnego uproszczenia sposobu
logowania, nawigowania pomiędzy zakładkami oraz dokonywania i autoryzacji transakcji przyświeca dziś wszystkim deweloperom, niezależnie od tego czy tworzą aplikacje na smartfony, tablety
czy serwisy transakcyjne.
I trudno się temu dziwić bo nic tak nie zniechęca do korzystania z jakiejś usługi internetowej, jak skomplikowany proces, który trzeba
przebrnąć by móc osiągnąć zamierzony efekt. Niestety, zazwyczaj
gdy dostawcy np. aplikacji bankowej upraszczają jakiś proces, odbywa się to kosztem zmniejszenia bezpieczeństwa. Oczywiście trudno wyobrazić sobie, by nie dążyć do poprawy user expierience. Chodzi jednak o to, by nie pójść za daleko a jednocześnie uświadamiać
klientów o istniejących ryzykach. W przypadku dostawców usług
finansowych ma to znaczenie kluczowe. Każdy przypadek fraudu
może bowiem stać się kamyczkiem poruszającym lawinę negatywnych emocji wokół całej branży. Mam nadzieję, że lektura raportu
pomoże w odnalezieniu zdrowego kompromisu.
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EXECUTIVE SUMMARY - GŁÓWNE WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z RAPORTU.

JAKIE SĄ GŁÓWNE WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA
BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W POLSCE?
W przeciwieństwie do bezpieczeństwa bankowości oddziałowej, w bankowości
elektronicznej mamy do czynienia z gwałtowną liczbą nowych zagrożeń, a rok 2014
był kolejnym rokiem wzrostu liczby incydentów bezpieczeństwa na świecie, co miało
również wpływ na usługi finansowe.
Popularność bankowości elektronicznej (ok. 13 milionów aktywnych klientów)
i migracja transakcji do kanałów elektronicznych przekraczająca w niektórych instytucjach 90% powoduje, że zaufanie do tego kanału jest krytyczne również z biznesowego
punktu widzenia. Odwrócenie się klientów od kanałów elektronicznych i powrót do kanału oddziałowego nie byłoby możliwe do utrzymania procesowo i biznesowo.
Większa obecność w sektorze finansowym, w środowisku elektronicznym, pozabankowych dostawców usług (takich jak instytucje płatnicze, firmy pożyczkowe, kantory internetowe) powoduje, że zakres i rodzaj ryzyk wzrasta – mniejsze podmioty mają
mniej zasobów na rozwój niezbędnej infrastruktury i procesów analizy i weryfikacji
bezpieczeństwa transakcji, a do tego nie są jednoznacznie poddani związanym z tym
regulacjom.
Hakerzy poszukują najsłabszego ogniwa w procesie aktywacji/odblokowania usług
elektronicznych w celu przejęcia tożsamości oraz uzyskania możliwości podmiany
rachunku lub ataku socjotechnicznego na proces autoryzacji przelewu, podmianę rachunku do obiorcy, a przy okazji wykorzystują możliwości takie jak modyfikacja maksymalnego limitu oraz skorzystanie z kredytu gotówkowego lub limitu kredytowego
w koncie, co świadczy o wcześniejszym rozpoznaniu systemu bankowości elektronicznej danego banku.
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JAK KSZTAŁTUJE SIĘ ROZWÓJ NARZĘDZI UWIERZYTELNIANIA I AUTORYZACJI TRANSAKCJI BANKOWOŚCI
ELEKTRONICZNEJ ORAZ EDUKACJI KLIENTÓW?
		 Wiele procesów aktywacji usług elektronicznych czy autoryzacji w polskich bankach
wciąż niesie duże ryzyko. Wdrażanie bankowości mobilnej, wymusiło wprowadzenie alternatywnych metod do najpopularniejszej obecnie metody autoryzacji w bankowości
internetowej czyli kodów sms. Korzystanie z kodów sms oraz aplikacji mobilnej na tym
samym urządzeniu, znacząco ogranicza wygodę oraz niesie ze sobą ryzyko przejęcia
kodu.
		 Kradzież tożsamości oraz kradzież środków z bankowości elektronicznej staje się
poważnym problemem już nie tylko biznesowym, ale i społecznym, który gości w mediach i zawiera ryzyko „naderwania” zaufania do sektora finansowego w kraju.
		 Wraz z popularyzacją bankowości mobilnej rośnie zapotrzebowanie na metodę
autoryzacji, która będzie zapewniać porównywalny poziom bezpieczeństwa do kodów
SMS dla bankowości internetowej. Aby to spełnić konieczne jest wykorzystanie bezpiecznego kanału innego niż aplikacja mobilna lub wykorzystanie niezaprzeczalnych
cech użytkownika bankowości.

JAKIE SĄ NAJWIĘKSZE WYZWANIA ZWIĄZANE
Z ATAKAMI NA INSTYTUCJE FINANSOWE I JAK MOŻNA
SIĘ PRZED NIMI CHRONIĆ?
Ataki na bankowość mobilną i internetową i jej klientów stają się coraz bardziej
skomplikowane, odnoszące się do specyfiki danej instytucji, a dotychczasowe, standardowe metody odpowiedzi nie są wystarczające i wymagają wykorzystywania w obronie
coraz bardziej wyrafinowanych metod – przede wszystkim oddziałujących na punkty
styku klientów i pracowników ze środowiskiem zewnętrznym.
Niezaprzeczalnym kierunkiem jest automatyzacja procesów zbierania, analizy oraz
integracji z różnych źródeł danych dotyczących podejrzanych transakcji i klientów. Na tej
bazie możliwe jest rozpoznawanie wzorców i działanie prewencyjne zmniejszające straty
finansowe dla instytucji i jej klientów.
Wymiana informacji o incydentach oraz współpraca w działaniach prewencyjnych,
edukacyjnych i związanych z identyfikacją poszczególnych przypadków, realizowana
między różnymi graczami na rynku – komercyjnymi, administracyjnymi i związanymi z organami ścigania, to jedyna droga na osiągnięcie pożądanych efektów w niekończącej się
walce z cyberprzestępczością. W sprawach związanych z bezpieczeństwem konkurencja
nie powinna grać głównej roli. Część tego typu wymogów wobec podmiotów działających
na tym rynku zaczynają już słusznie określać regulatorzy.
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JAKA BĘDZIE PRZYSZŁOŚĆ BEZPIECZEŃSTWA
BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ?

W zakresie uwierzytelniania i autoryzacji transakcji przewidujemy wypracowanie
modeli związanych z biometrią, które będą systematycznie standaryzowane, na przykład
poprzez modele FIDO (Fast Identity Online). Poszukiwania optymalnej i uniwersalnej
metody autoryzacji dla bankowości mobilnej i internetowej mogą również iść w kierunku
rozwoju innych narzędzi „drugiego czynnika”, prace nad standaryzacją są tu prowadzone w ramach tzw. USF (Universal Second Factor/Universal Authentication Framework)
i mogą doprowadzić do wykorzystania rozwiązań sprzętowych na przykład „miksu” klasycznego tokena z urządzeniami typu „wearables”.
Po stronie rozwiązań wewnętrznych w instytucjach finansowych musi nastąpić rozwój procesów i systemów umiejących odpowiedzieć w bardzo elastyczny sposób na pojawiające się zagrożenia – takich jak SIEM (Security Information and Event Management),
SOC (Security Operation Center), systemy antyfraudowe „skanujące” ruch i transakcje
w bankowości elektronicznej, międzyorganizacyjne systemy wymiany danych.
Kluczowym obszarem okaże się edukacja klienta, dostawców IT, instytucji państwowych, uniwersytetów oraz biznesu, i to nie tylko w formule „akcyjności” czy stałych
„zasad”, ale bieżącego „pasa transmisyjnego” komunikacji i pozyskiwania informacji
zwrotnej o funkcjonujących zagrożeniach. Bezpieczeństwo elektroniczne sektora finansowego w kraju – również przy zwiększającej się wadze i popularności e-administracji,
coraz mocniej będzie uzyskiwało wymiar wagi państwowej, a nie tylko interesu jednego
z komercyjnych sektorów gospodarki.
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1. KRAJOBRAZ BEZPIECZEŃSTWA 			
BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
Bankowość jest jedną z kluczowych gałęzi gospodarki, odpowiada za sprawny i bezpieczny przepływ pieniędzy między obywatelami, firmami i sektorem publicznym, a banki
są traktowane jako instytucje zaufania publicznego. O ile w zakresie bezpieczeństwa bankowości tradycyjnej nie identyfikuje się w ostatnich latach większych zmian w zakresie
zagrożeń, o tyle w przypadku bankowości elektronicznej mamy do czynienia z gwałtowną liczbą nowych. Rok 2014 był kolejnym rokiem wzrostu liczby incydentów bezpieczeństwa na świecie, co miało również wpływ na usługi finansowe. Wystarczy przypomnieć
głośne przypadki incydentów związanych
z firmami takimi jak Sony, Target czy instytucjami w Stanach Zjednoczonych oraz EuroINFORMACJA Z RYNKU
pie, by zrozumieć że żyjemy w innym świecie niż jeszcze rok temu. Również czterzy
1282 incydenty odnotowane w 2014 roku
z dziesięciu głównych zagrożeń związanych
[źródło CERT Polska]
ze złośliwym oprogramowaniem dotyczyło
płatności. W Polsce również jesteśmy świadW roku 2014 pojawiła się duża liczba
kami transformacji w kierunku gospodarki
oszustw komputerowych związanych
elektronicznej, a sama bankowość elekz bankowością elektroniczną. Polegały
troniczna od ponad piętnastu lat, stanowi
one przede wszystkim na dedykowanych
forpocztę tej wielkiej zmiany przekonując
atakach na użytkowników polskich instydo swych zalet już ok. 13 milionów Polaków.
tucji finansowych i wyprowadzaniu środDlatego aby utrzymać to tempo rozwoju naków, za pomocą kont tzw. ”słupów”, wykoleży zwrócić szczególną uwagę na politykę
rzystywanych przez przestępców.
bezpieczeństwa bankowości elektronicznej,
wyrażoną zarówno w rozwoju wewnętrznych systemów bankowych, rozwoju metod uwierzytelnienia i autoryzacji, współpracy między poszczególnymi aktorami rynku
jak i edukacji końcowych użytkowników. Wzrost incydentów cyfrowych dotyczących
w szczególności bankowości elektronicznej w Polsce, powoduje, że wiedza oraz rozwój
narzędzi i polityk w tym zakresie musi być na bieżąco uaktualniana. Do tego w ostatnich trzech latach znacząco wzrosła liczba klientów bankowości mobilnej przekraczając
3,5 miliony aktywnych użytkowników, co stanowi ponad 25% klientów bankowości internetowej, przy czym transakcje przez nich wykonywane (przede wszystkim przelewy),
opiewają na znacznie mniejsze wartości. Stąd skala zagrożeń dla użytkowników urządzeń
mobilnych w zeszłym roku była zdecydowanie niższa i dotyczyła przede wszystkim zagrożeń związanych z platformą Android oraz dotyczyła instalacji oprogramowania spoza
oficjalnego sklepu Google Play, które przechwytywało kody SMS. Tym niemniej sama dynamika rozwoju kanału pozwala sądzić, że będzie on coraz częściej obiektem ataków.
Aby w kolejnych rozdziałach scharakteryzować w sposób szczegółowy główne trendy
i wyzwania związane z bezpieczeństwem bankowości elektronicznej, należy przedstawić
ogólny, strategiczny obraz bezpieczeństwa bankowości elektronicznej. Na ten obraz składają się poszczególne komponenty tego „środowiska”, które ma charakter zarówno techniczny, biznesowy jak też społeczny i komunikacyjny. Funkcjonuje ono na styku sektora IT
oraz finansowego, więc zmiany technologiczne, regulacyjne, marketingowe i produktowe
wpływające na te oba sektory stymulują również zmiany w tym krajobrazie.
9

Komponenty „krajobrazu bezpieczeństwa bankowości elektronicznej”:
1) ataki przestępców – występujące w różnych rodzajach i metodach ataki grup przestępczych i pojedynczych „bad guys”, mające na celu wyłudzenie bądź wykradzenie środków
z kont użytkowników banków, szantażowanie instytucji możliwością lub przedłużaniem
ataku za okup lub działania o charakterze terrorystycznym – realizowane w celu zniszczenia wizerunku banku lub podważenie fundamentów funkcjonowania całego sektora;
2) metody zabezpieczeń „wewnętrznych” po stronie banków – systemowe i procesowe (np. systemy monitorujące i zabezpieczające, systemy anty-fraudowe, polityki testów
„podatnościowych” systemów bankowości elektronicznej przed i po wdrożeniu nowych
funkcjonalności, systemy typu SIEM (ang. Security Information and Event Management)),
realizowane przez pojedyncze instytucje jak i sektorowo;
3) metody uwierzytelnienia klienta i autoryzacji transakcji  w bankowości elektronicznej – udostępnione jako obligatoryjne lub opcjonalne instrumentarium dla klienta
(np. sposoby aktywacji i logowania do usług internetowych i mobilnych, narzędzia silnej
autoryzacji jak sms-kody, tokeny itd.);
4) polityka i praktyka komunikacji o zasadach bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej do klientów – cały zakres działań realizowanych na poziomie poszczególnych instytucji, jak i całego sektora, przez różne kanały komunikacji, który dotyczy
przekazywania użytkownikom informacji o generalnych zasadach bezpiecznego korzystania z usług bankowości internetowej i mobilnej, jak i poszczególnych zagrożeniach oraz
koniecznej reakcji lub uczulenia na specyficzne sytuacje, wynikające np. z socjotechnik
stosowanych przez przestępców;
5) słabości i ryzyka po stronie końcowego użytkownika – wszystkie działania użytkowników, którzy w sposób nieświadomy lub lekceważąc zasady bezpieczeństwa stają się podatni na działania przestępców atakujących urządzenia i oprogramowanie lub stosowaną
przez nich socjotechnikę;
6) regulacje rynkowe – obecne i planowane do wdrożenia ustawy, rekomendacje, wytyczne, starające się uregulować obszar bezpieczeństwa bankowości elektronicznej, którego przedmiotem są wymogi kierowane wobec banków i innych uczestników rynku – np.
wobec instytucji płatniczych.
W kolejnych rozdziałach niniejszego raportu opisaliśmy bieżącą sytuację w każdym
z powyższych elementów tego krajobrazu. Uzupełniliśmy go również o opis dotyczący
tego, jak każdy z nich może się zmieniać pod wpływem nowych wyzwań związanych
z bezpieczeństwem, ale i rozwiązań pojawiających się na rynku IT. Zwróciliśmy również
szczególną uwagę na rekomendację dotyczącą bezpieczeństwa płatności tzw. SecuRePay wdrażaną w bieżącym roku na naszym rynku, która stanowi ważne wytyczne dla banków i instytucji płatniczych w tym zakresie. Raport kończymy prognozami rozwoju rynku
w najbliższych latach.
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2. ATAKI NA BANKOWOŚĆ
ELEKTRONICZNĄ
SYSTEMATYKA ATAKÓW NA SYSTEMY BANKOWOŚCI
ELEKTRONICZNEJ
Atakami tego typu nazywamy wolicjonalną aktywność przestępców lub ich grup
na szkodę instytucji finansowych oraz ich klientów, funkcjonujących w obszarze elektronicznego kanału dystrybucji i obsługi. Istnieją różne rodzaje ataków i co najważniejsze
ewoluują one w czasie, wraz z rozwojem kanałów zdalnego dostępu do usług finansowych, jak i możliwości technicznych i organizacyjnych samych przestępców. W związku
z tym sama klasyfikacja ataków musi ulegać bieżącym przeobrażeniom, poniższe zestawienie jest więc jedynie systematyką roboczą, próbą zrobienia „zdjęcia” bieżącej sytuacji
i na pewno będzie wymagało dalszych prac rozwojowych, głównie w zakresie zbierania
danych dotyczących częstotliwości występowania.
ATAKI/ CECHY

Charakterystyka
i możliwe skutki

Stopień zagrożenia dla
instytucji / klienta

Częstotliwość
występowania

Denial of Service
(DDoS)

Ataki, których celem jest
zablokowanie dostępu do
systemu lub aplikacji i co za
tym idzie dostępu do usług
dla klienta z negatywnym
efektem biznesowym (np.
rezygnacja z usług)

Stosunkowo łatwy do wykrycia,
ale z potencjalnie wysokim
negatywnym efektem wizerunkowym i biznesowym

Częstotliwość wysoka,
widoczny trend od
ataków sieciowych w
kierunku aplikacyjnych

Najnowsze typy ataków
dedykowanych, uwzględniające specyfikę danej
instytucji, wykorzystuje
często inne metody: malware, phishing, spearphishing i daje efekt w postaci
kradzieży tożsamości, inwigilacji, przejęcia środków czy
prania brudnych pieniędzy

Wysoki poziom zagrożenia
w przypadku instytucji rzeczywiście dotkniętych atakiem,
szeroki zakres potencjalnych
negatywnych skutków

Kampanie o rosnącej
częstotliwości, w 2014
w Polsce przynajmniej
jedna aktywna kampania na jedną instytucję
w danym okresie

Malware

Szkodliwe oprogramowanie,
które w sposób automatyczny wykonuje akcje
pożądane przez przestępców: np. podmiana numeru
rachunku, przesłanie kodu
SMS na nieautoryzowane
konto

Poziom zagrożenia zależny od
zabezpieczeń stosowanych po
stronie instytucji oraz danych
operatorów sieciowych

Częstotliwość wysoka

Phishing

Atak socjotechniczny,
masowy, polega na podszywaniu się pod stronę lub
odpowiednio spreparowany
mail

Poziom zagrożenia zależny od
akcji, do której zostanie przekonana ofiara (np. pozostawienie
danych do logowania oraz autoryzacji), potencjalnie bardzo
wysokie

Częstotliwość wysoka,
rosnąca, widoczny trend
w kierunku utrudnienia
podejmowania działań
blokujących przez banki, coraz lepsze metody
socjotechniczne

Jak powyżej

Częstotliwość wysoka,
rosnąca, ze względu
na większą trudność
wykrycia niż w przypadku ataków masowych

APT
(Advanced
Persistent Threat)

Spear phishing

Podobnie jak w przypadku
phishingu, z tą różnicą że
wybierana jest określona grupa docelowa lub
instytucja
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W ostatnich pięciu latach główne ataki na systemy bankowości elektronicznej dotyczyły systemów bankowości internetowej i ewoluowały od stosunkowo prostych ataków typu
odmowa dostępu (DDoS) w kierunku coraz bardziej skomplikowanych ataków wykorzystujących złośliwe oprogramowanie. Ostatnio można wręcz mówić o zautomatyzowanych
platformach, przeznaczonych do zarządzania atakami na bankowość internetową. Ewolucja ataków z wykorzystaniem „podrobionych” maili, podszywających się pod mailingi
z banków, przeszła od mailingów pisanych łamaną polszczyzną do kampanii w pełni profesjonalnych, w których wybierane są określone grupy użytkowników lub pracowników
wybranych instytucji. Pojawiają się również ataki z wykorzystaniem mediów społecznościowych, głównie z wykorzystaniem portali takich jak facebook czy twitter. Najważniejsza
zmiana polega na profesjonalizacji ataków na bankowość elektroniczną podejmowanych
przez cyber-przestępców, widać coraz lepsze zrozumienie potencjalnych luk i podatności
serwisów bankowości poszczególnych banków oraz wykorzystanie coraz bardziej profesjonalnych narzędzi. Taki rozwój tego typu zagrożeń wymaga bezwzględnie poprawy zabezpieczeń po stronie banków oraz systematycznej edukacji klientów w tej dziedzinie.

ATAKI TYPU APT
Ataki typu APT (ang. Advanced Persistent Threat) stają się coraz powszechniejszą metodą, mającą na celu wykradzenie środków klientów korzystających z usług bankowości
elektronicznej. Charakteryzują je trzy cechy (definicja podana za CERT Polska):
atakujący opanował zaawansowane metody ataku na komputery i sieci komputerowe
oraz posiada umiejętność tworzenia własnego kodu w oprogramowaniu wykorzystującego luki w zabezpieczeniach;
atakujący ma jasno określone i sprecyzowane cele – wykonuje z góry ustalone rozkazy
i zadania;
atakujący jest zorganizowany, zmotywowany i posiada odpowiednie środki finansowe.
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FAZY ATAKU APT

Atak dostosowany
do klienta

Zbieranie
informacji

Infekowanie

Przejęcie kontroli
nad urządzeniem

Ataki APT to zagrożenie stosunkowo nowe, które wyróżnia się jako odrębne od około 2010
roku. To co jest dla nich specyficzne i odróżnia je od dotychczasowych zagrożeń to:
mała skuteczność wykrycia z użyciem typowych mechanizmów opartych o sygnatury,
oprogramowanie antywirusowe przestało być skuteczne, z uwagi na opóźniony czas aktualizacji i brak proaktywnej ochrony;
wykorzystuje się znane techniki w ataku takie jak socjotechnika czy złośliwe oprogramowanie w sposób powiązany, aby zdobyć nieautoryzowany dostęp oraz utrzymać go
w sposób niezauważony;
obecność dedykowanej osoby, która bierze udział w ręcznej części procesu i wykonuje
na przykład wyprowadzenie środków czy obejmuje nadzór nad tzw. „mułami” (pośrednikami w prowadzeniu ataku).
W 2014 atakowano głównie kanał internetowy, w niektórych przypadkach w powiązaniu z infekowaniem urządzeń mobilnych. Poprzez instalację złośliwego oprogramowania
na platformie Android spoza oficjalnego sklepu, atakujący uzyskiwali dostęp do kodów
SMS przekazywanych na urządzenie. Zdarzały się również przypadki wykrycia podejrzanego zachowania w aplikacjach pozyskanych z oficjalnego sklepu dla platformy Android,
jednak ten scenariusz nie był jeszcze realizowany w odniesieniu do bankowości elektronicznej w Polsce. Pojawiły się również ataki na błędy w implementacji zabezpieczeń dla
wybranych funkcjonalności bankowości elektronicznej, chociażby dodawania lub edycji
rachunku odbiorcy bez potwierdzenia dodatkowym narzędziem autoryzacji. Inne z nich
wykorzystywały nowe funkcjonalności, takie jak możliwość sprawdzenia czy zmiany limi-
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tów w kanale internetowym, a następnie z wykorzystaniem przechwyconej odpowiedzi
z narzędzia autoryzacji wyprowadzenie środków z rachunku klienta. W związku z rozwojem funkcjonalności kanału internetowego pojawia się coraz więcej możliwości oszustw,
przykładem może być pojawienie się funkcjonalności wnioskowania o produkty w tym,
w szczególności, o kredyt. Dla cyber-przestępców, którzy są w posiadaniu danych do logowania ofiary i są w stanie zweryfikować, że istnieje możliwość zawnioskowania o kredyt, powstaje okazja, aby wyrządzić szkody przekraczające w wymiarze finansowym
saldo na rachunkach klienta. Prognozujemy, że wraz z rozwojem bankowości mobilnej
i podejścia omnikanałowego słusznie promującego możliwość korzystania z wszystkich
usług i produktów przez wszystkie kanały bankowe, ilość tego typu przypadków wzrośnie, co oznacza konieczność budowy dedykowanej polityki i rozwiązań programistycznych zabezpieczających bankowość elektroniczną również z perspektywy kanału sprzedaży, a nie tylko realizacji transakcji.
Globalne działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa będące odpowiedzią na ataki
APT są cały czas niewystarczające, czego potwierdzeniem było badanie ISACA wykonane w lutym 2014. Wśród ankietowanych aż 92% osób wskazuje APT jako realne zagrożenie. Dotychczasowe mechanizmy antywirusowe na poziomie urządzeń klienta, przestają
wystarczać z powodu braku skutecznego wykrywania krótkotrwałych (kampania trwa
od jednego do kilku tygodni) oraz celowanych ataków. Koszt wygenerowania kolejnej wersji szkodliwego oprogramowania jest niewielki, a czas od zgłoszenia próbki po dystrybucję sygnatur to zwykle kilka dni.
Coraz częściej APT staje się tożsame z jednym z następujących, bardzo subiektywnych,
przypadków:
„zaawansowane” złośliwe oprogramowanie;
złośliwe oprogramowanie atakujące „ważne” (np. z sektora tzw. „infrastruktury krytycznej”) instytucje;
złośliwe oprogramowanie atakujące wybrane, nawet niekiedy niezbyt jasno określone,
cele (dawniej taki atak nazywano „atakiem ukierunkowanym”).
Mechanizmy obronne w zakresie przeciwdziałania tego typu atakom dostępne dla
instytucji finansowych, to przede wszystkim podnoszenie świadomości w zakresie tego
typu zagrożeń u ekspertów i menedżerów w danym banku, instytucji płatniczej itp. poprzez chociażby szkolenia (przykładem może być szkolenie ISACA CyberSecurity Nexus
dostępne od 2015 roku) oraz budowa i optymalne wykorzystanie istniejących narzędzi
procesowych i informatycznych, takich jak systemy monitorowania i wykrywania zdarzeń związanych z bezpieczeństwem (SIEM), omówione w rozdziale trzecim niniejszego
Raportu. Bardzo ważne są również procesy pozwalające sprawnie reagować na incydenty związane z bezpieczeństwem, gdyż jak pokazują doświadczenia, bardzo często
włamania do instytucji bądź komputery klientów pozostają niewykryte. Ponadto warto przygotować procedurę wsparcia klientów w zakresie oczyszczania urządzeń klienta
oraz odzyskiwania danych.
Aby doprowadzić do poprawy sytuacji w zakresie reagowania na zagrożenia oraz wesprzeć budowę oraz rozwój mechanizmów obronnych w sytuacji zmieniających się zagrożeń, pożądana staje się współpraca i wzajemne wsparcie między instytucjami finansowymi
i agendami rządowymi w zakresie automatyzacji wymiany informacji o incydentach związanych z bezpieczeństwem. Sygnał do nadania odpowiedniej dynamiki temu podejściu
pojawił się w Stanach Zjednoczonych, gdzie takie wsparcie ogłosił prezydent Barack
Obama. Również kraje w Europie podejmują działania w tym kierunku, czego przejawem
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są odpowiednie wytyczne Europejskiego Banku Centralnego i idąca za nimi rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie bezpieczeństwa płatności elektronicznych.
Potrzebna jest również edukacja społeczna na szeroką skalę dotycząca bezpieczeństwa
internetowego, gdyż elementy higieny bezpieczeństwa oraz zgłaszania podejrzanych sytuacji mają kluczowy wpływ na unieszkodliwianie tego typu zagrożeń. Coraz intensywniej
należy również rozważać stopniową selekcję i szkoleniezawodowespecjalistów do spraw
bezpieczeństwa na różnych szczeblach i w różnych szczegółowych specjalizacjach,
z szczególnym uwzględnieniem szkoleń i wymiany wiedzy w formule platform typu NASK
n6 czy FIRST (Forum of Incidents Response and Security Teams). Należy również określić
jakie instytucje – zarówno państwowe jak i komercyjne – i w jakiej formule, powinny budować zespoły szybkiego reagowania – tzw. CERT (ang. Computer Emergency Response
Team) lub CSIRT (ang. Computer Security Incident Response Team).

PRZYKŁAD
Atak Pawn Storm (APT28)
był atakiem celowanym, opartym o infekowanie z wykorzystaniem podmienionej zawartości stron. Atakowane były cele
rządowe i związane z mediami w USA oraz
Europie, w Polsce dotyczyło to m.in. stron
rządowych.

Jeśli chodzi o występowanie w Polsce,
to od roku 2012 były już znane przypadki
dotyczące ataków na bankowość elektroniczną. Od zeszłego roku, tego typu incydenty są już niestety codziennością, z którą
się muszą stykać działy bezpieczeństwa polskich instytucji finansowych. Polskie podmioty były na przykład atakowane w ramach
kampanii APT, takich jak Pawn Storm, Black
Energy, Energetic Bear, ale Polska nie była
głównym celem tych konkretnych ataków.

Z kolei ataki APT z wykorzystaniem infekowania urządzeń mobilnych znane są również
od 2010 roku, z wykryciem sporadycznych przypadków również w Polsce. Wraz ze wzrostem możliwości funkcjonalnych telefonów komórkowych, rośnie skala możliwych zagrożeń z użyciem zainfekowanych urządzeń. W roku 2014 pojawiły się wersje na platformę
Android, które oprócz przechwytywania kodów SMS, potrafią nagrywać dźwięk oraz obraz wykorzystując mikrofon i kamerę wbudowane w smartfona. Prognozujemy, że już
rok 2015 przyniesie wzrost zdolności funkcjonalnej oprogramowania mobilnego oszukującego klientów sektora bankowego, również ataki phishingowe mogą stać się codziennością, a najbardziej prawdopodobnymi celami tychże ataków będą najbogatsi klienci
i podmioty gospodarcze korzystające z bankowości elektronicznej.

16

ATAKI TYPU MALWARE
Pierwsze przypadki złośliwego oprogramowania (malware) atakującego bankowość
elektroniczną, datuje się na rok 2007, wraz z pojawieniem się oprogramowania typu ZEUS
oraz GOZI (zwane również koniem trojańskim), które atakowało komputery z systemem
Windows i pozwalało na wykradanie danych służących do logowania do bankowości internetowej. Wcześniej występujące złośliwe oprogramowanie głównie klasyfikowane było
jako wirusy i nie atakowało klientów bankowości elektronicznej w ten sposób.

PRZYKŁAD

Ataki z wykorzystaniem
złośliwego
oprogramowania polegają na wykradaniu
danych do logowania, zasobów komputera, podmiany
wyświetlanych stron, a także
instalacji innego złośliwego
oprogramowania. Straty finansowe w sektorze w roku
2014 wynikające z tego typu
ataków były spowodowane
przez oprogramowanie podmieniające rachunki w trakcie
przelewów, lub też dodawania czy modyfikacji odbiorców. Inne popularne w 2014

roku złośliwe oprogramowanie to tzw. „podmieniarki”, które infekowały komputery z systemem Windows oraz zamieniały rachunek wprowadzony przez klienta do formatki przelewu, na rachunek podstawiony. Z uwagi na skuteczność obserwowaliśmy bardzo dużo
mutacji tego typu oprogramowania, można wskazać tu takie przykłady jak VBKlip, Banaptrix czy Backspeacetrix. Ataki różniły się sposobami podmiany rachunku – dokonywało się to poprzez schowek lub na przykład poprzez analizę pamięci procesu przeglądarki.
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PRZYKŁAD
ZŁOŚLIWE OPROGRAMOWANIE TYPU WYMUSZENIE OKUPU (RANSOMWARE)
Atak polegający na blokowaniu dostępu do urządzenia, często bardzo sugestywnie
przygotowane komunikaty wskazujące na działanie związane z komendą policji bądź
inną instytucją publiczną. Po dokonaniu płatności ofiara może uzyskać klucz odblokowujący. Często oprogramowanie szyfruje część lub całość dysku w celu utrudnienia
odblokowania. Najbardziej znany przykład z 2014 roku to CryptoLocker.
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W samym tylko październiku 2014 Banaptrix odpowiadał za 4000 zainfekowanych
komputerów (dane CERT Polska). Oprogramowanie było dystrybułowane w formie maili i jako autora podejrzewa się osobę polskojęzyczną. Duża liczba infekcji komputerów
osobistych klientów bankowości elektronicznej, to złośliwe oprogramowanie typu koń
trojański, nastawione m.in. na wykradanie danych do logowania do bankowości elektronicznej, które stało się bardziej powszechne po wycieku kodów źródłowych ZEUS
do Internetu w roku 2011.

ATAKI NA URZĄDZENIA KLIENTÓW
Ataki związane z narzędziami autoryzacji transakcji,w tym ataki na urządzenia będące
w posiadaniu klientów są przykładem jak ewoluowały typy zagrożeń w roku 2014, gdyż
scenariusze ataków nie „przełamywały” samych narzędzi, a wykorzystywały ich słabsze
cechy. Przykładem takiej luki, która się objawiła był na przykład brak powiązania między
kodem z karty kodów a autoryzowaną transakcją. Było to jedną z przyczyn stopniowej
rezygnacji instytucji z tej metody autoryzacji. Przykładem może być tutaj polityka działań
podjęta przez PKO BP, gdzie wprowadzono usprawnienie polegające na losowaniu kodów
a następnie zachęcanie klientów do innych narzędzi autoryzacyjnych. W przypadku klientów usługi KB24 nastąpiła migracja do kodów SMS w trakcie migrowania klientów na platformę banku przejmującego instytucję – BZWBK24.W rezultacie tych zmian,uległy również
modyfikacji scenariusze ataków. W zeszłym roku zarejestrowano bowiem pierwsze znane
przypadki kradzieży kodów SMS z użyciem malware na Android, co jeszcze w 2013 roku
wydawało się bardzo mało prawdopodobne.
Podsumowując wydarzenia i różne ataki na narzędzia autoryzacji w 2014 roku, od zdrapek poprzez kody SMS, ataki na tokeny sprzętowe, karty inteligentne i certyfikaty okazało
się, że nie ma narzędzia autoryzacyjnego, które jest bezwzględnie bezpieczne.

ATAKI TYPU PHISHING
Phishing to atak polegający na wyłudzeniu w różny sposób w środowisku elektronicznym wrażliwych danych klienta, celem przejęcia jego tożsamości (lub jej elementów) lub
środków finansowych. Najczęstsze przypadki phishingu dotyczące bankowości elektronicznej polegały na mailingach,w których klient dostawał sfałszowaną wiadomość mającą wyglądać jak e-mail z danego banku, o konieczności zalogowania do bankowości
elektronicznej. Na takiej „podrobionej” stronie, na której ofiara ataku podawała tego typu
wrażliwe dane, następowała ich kradzież (najczęściej pozyskiwane były login i hasło do logowania, kody z kart zdrapek, dane kart płatniczych, w tym PIN). Tego typu ataki miały
miejsce już od dłuższego czasu, w naszym kraju wykryto pierwsze w 2008 roku. Jednak
z czasem ataki tego typu ewoluowały, rosła ich jakość oraz częstotliwość, można rzec, że
stały się już codziennością. Ze względu na to, że zwykle, zlecone przez instytucję poszkodowaną, unieszkodliwienie strony podstawionej trwa od kilku godzin do kilku dni, a czasami dłużej, to każdy z banków musi edukować swoich klientów o tym jak unikać tego
typu zagrożeń oraz umieć reagować w przypadku wykrycia takiego zdarzenia. Zarówno
oprogramowanie antywirusowe jak i serwery pocztowe wspierają wykrywanie phishingu,
jednak nie są w stanie wyeliminować tego zjawiska zupełnie. W 2014 roku byliśmy świadkami wielu kampanii phishingowych, których celem były zarówno polskie banki jak i największe serwisy e-commerce.
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PRZYKŁAD
PHISHING – ATAKI NA CREDIT AGRICOLE I PKO BP
Warto zwrócić uwagę na adresy źródłowe mailingu oraz strony

Atak w roku 2014, z perspektywy działań przestępców, składał się zwykle z następujących kroków:
1.
2.
3.

infekowanie urządzeń;
zbieranie informacji o klientach, stanie konta oraz typowych przelewach;
podstawienie strony wyłudzającej kod autoryzacyjny i kradzież pieniędzy.
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Od 2010 roku widać rosnącą liczbę ataków phishingowych, których celem nie jest bezpośrednie wykradzenie danych, a są jedynie etapem w procesie infekowania urządzeń
klientów. Jest to element ataków APT omówionych wcześniej. Jednocześnie mamy do
czynienia z atakami celowanymi typu spearphishing (ang. włócznia), które w odróżnieniu
od ataków phishingowych są kierowane do wyselekcjonowanych osób lub nakierowane
na konkretne organizacje. Cały czas główną metodą infekcji są maile, według dostępnych
szacunków jest to nawet do 90% infekcji. Istnieją jednak również inne sposoby infekowania urządzeń klientów, na przykład:
zainfekowane (przejęte) strony www, do ataków na które głównie wykorzystywano słabe hasła dostępowe lub luki w popularnych systemach do zarządzania treścią (np. Wordpress, Joomla) czy też platformach e-commerce (np. atak w kwietniu 2015 na platformę
Magento);
ataki na routery czy infrastrukturę pośredniczącą w ruchu sieciowym (np. drukarki sieciowe), gdzie wykorzystuje się luki w konfiguracji. W 2014 odnotowano znaczący wzrost
tego typu urządzeń w opisanych powyżej atakach typu DDoS.
W związku z coraz większą świadomością użytkowników oraz skutecznością narzędzi
do wykrywania ataków phishingowych, wydaje się że rosnącym zagrożeniem będą ataki coraz mocniej celowane w konkretne grupy użytkowników czy instytucji. Istotne jest
zatem dalsze budowanie świadomości tego typu zagrożeń wśród użytkowników usług finansowych oraz zapewnienie bezpiecznego kanału do informowania klientów o powstających coraz to nowych zagrożeniach.

INFORMACJA Z RYNKU
W roku 2014 na świecie wysyłano około 2.5 miliarda
maili zawierających szkodliwe
oprogramowanie
dziennie,
co stanowiło wzrost o 50%
względem 2013 roku (źródło:
CYREN).

PRZYKŁAD
Target - nie tylko bankowość elektroniczna przedmiotem ataku
Rok 2014 to również rok ataków na terminale płatnicze, w styczniu 2014 Target (amerykański dostawca
POS) przyznał się do bycia ofiarą takiego ataku: W wyniku tego ataku zostało wykradzione 70 milionów danych kontaktowych oraz dane o 40 milionach kartach
kredytowych i debetowych. Na świecie wykryto więcej
skutecznych ataków na terminale płatnicze z wykorzystaniem malware.
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EKSPERT RAPORTU:
PRZEMYSŁAW SKOWRON
Konsultant ds. bezpieczeństwa
w elektronicznych kanałach usług
ATAKI Z WYKORZYSTANIEM ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA
Rok 2015 jest trzecim z rzędu kiedy aktywność złośliwego oprogramowania atakującego
użytkowników systemów transakcyjnych (zarówno bankowych jak i np. tych z rynku
e-commerce) jest bardzo wysoka. Przed tą erą, ataki były skierowane na klientów pojedynczych banków, teraz mamy do czynienia z atakami o zupełnie innej skali.
Zauważyć możemy co najmniej trzy rodzaje ataków:
1) uniwersalne - nie wymierzone w klientów konkretnego banku - atak jest niezależny
od tego w jakim banku mamy konto, jeśli nasze urządzenie z którego logujemy się do
bankowości lub to, które daje nam dostęp do Internetu jest skutecznie zainfekowane
złośliwym oprogramowaniem to atak jest już możliwy;
2) celowane - wymierzone w klientów konkretnego banku lub banków używających ten
sam/podobny produkt bankowości elektronicznej, również atak jest wykonywany przez
przejęcie urządzeń z których logujemy się do bankowości lub uzyskujemy dostęp do
Internetu, a celem większości kampanii są równolegle użytkownicy od kilku do kilkunastu banków;
3) specjalne - są to ataki wymierzone w konkretnego użytkownika - klienta biznesowego
(firmę), bez znaczenia w jakim banku dany przedsiębiorca ma konto.
Wszystkie z wymienionych ataków nie będą możliwe jeśli uda się użytkownikom systemów bankowości elektronicznej zachować wysoką higienę swoich urządzeń, infrastruktury dostępowej do Internetu oraz nie zostaną skutecznie zmanipulowani przez
przestępców. Niepowodzenie jednej z tych misji wręcz natychmiast sprawia, że możemy
mieć poważny problem.
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3. METODY ZABEZPIECZEŃ
„WEWNĘTRZNYCH” PO STRONIE
BANKÓW
Proces zabezpieczenia przed zagrożeniami w środowisku elektronicznym w pierwszym rzędzie powinien rozpocząć się od samej organizacji. Kluczowe jest opracowanie
właściwej polityki bezpieczeństwa na poziomie technicznym czyli infrastruktury oraz aplikacji, lecz równie ważny jest poziom operacyjny, czyli związany z procesami oraz zasobami
ludzkimi. Przykładowo wostatnim okresie szczególnie silnie widać było wpływ urządzeń
mobilnych na zmianę sposobu pracy pracowników firm – również z sektora finansowego.
Chodzi przede wszystkim o coraz popularniejszą praktykę korzystania z urządzeń prywatnych do użytku służbowego (usankcjonowanej w polityce „Bring You Own Device”) oraz
wykorzystanie urządzeń służbowych poza miejscem pracy. W rezultacie firmy tracą kontrolę nad urządzeniami końcowymi pracowników, co w rezultacie oznacza rosnące ryzyko
infekcji niebezpiecznym oprogramowaniem. Większa mobilność pracowników daje więc
większą produktywność instytucji, ale niesie ze sobą również konkretne ryzyko, które
można starać się zmitygować poprzez właściwą i stałą edukację pracowników oraz wdrożenie rozwiązań, które pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników końcowych.
W zakresie zabezpieczeń dotyczących wewnętrznej zasobów bankowości elektronicznej, przyjęliśmy klasyfikację, która poza polityką bezpieczeństwa obejmuje proces zarządzania incydentami oraz mechanizmy prewencyjne:

ZARZĄDZANIE
INCYDENTAMI

PREWENCJA

SOC

DATA PROTECTION
SYSTEM

SIEM

SOFTWARE SECURITY

SDYSTEM
ANTYFRAUDOWY

INFRASTRUCTURE
SECURITY

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI
ZEWNĘTRZNYMI
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Zarządzanie incydentami obejmuje grupę procesów i czynności, które dotyczą zdarzeń
związanych z potencjalnym zagrożeniem dla poufności, dostępności czy integralności informacji bądź systemów będących w dyspozycji jako oprogramowanie czy usługa w danej instytucji. Dotyczy to zdarzeń dotyczących bankowości elektronicznej zarówno w systemach bankowych jaki i urządzeń z których korzysta użytkownik, czy to obsługując się
czy tylko komunikując z bankiem czy inną firmą z sektora finansowego. Dotyczy to również informacji zwrotnej bądź reklamacji zgłaszanych od użytkowników bądź osób spoza
organizacji. Przy organizacji metod zabezpieczeń po stronie banków i innych instytucji
finansowych możemy wyróżnić obszary systemowo-procesowe organizujące się według
kwestii związanych z zarządzaniem incydentami oraz działaniami prewencyjnym opartymi o narzędzia analizujące przepływ informacji oraz zdarzenia w systemach, o których
wspomnieliśmy już wyżej -określanych jako SIEM (ang. Security Information and Event
Management), które zbierają dane ze stacji i serwerów oraz z ruchu sieciowego, dostarczają
analizę tych danych w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
Obszar określony powyżej jako
„prewencja” obejmuje metody
PRZYKŁAD
proaktywnego
zabezpieczania
systemów bankowych wobec zagrożeń wcześnie zidentyfikowanych, jak i tych pojawiających się
jako nowe. Mechanizmy obronne
możemy podzielić na trzy główne
Zamiast budować własne rozwiązanie typu SOC (ang.
grupy: ochrona danych, bezpieSecurity Operational Center), największa ameryczeństwo tworzonego oprogramokańska platforma dystrybucji filmów on-line, zdewania, zapewnienie odpowiedcydowała się zautomatyzować proces wykrywania
niego poziomu zabezpieczeń
i reagowania na incydenty. Eksperci firmy opracowali
infrastruktury oraz komunikacji.
własny system tego typu, który następnie został udoIstnieje powiązanie między
mechanizmami obronnymi a prostępniony na zasadach open-source.
cesem zarządzania incydentami,
który obejmuje procedury i narzędzia do sprawnego reagowania na potencjalne incydenty, w celu stwierdzenia czy mamy
do czynienia z zagrożeniem, czy mamy do czynienia z fałszywym alarmem oraz podjęcia
adekwatnych działań. Bardzo często metody prewencji i zarządzania incydentami operują
na tych samych narzędziach, gdyż od strony systemu, bądź zakresu przetwarzanych i analizowanych danych, te procesy mogą być silnie powiązane.
Dostępne na rynku narzędzia systemowe pozwalają na wykrywanie incydentów i zagrożeń dla stacji oraz użytkowników danej organizacji. Generują alerty w czasie rzeczywistym, raporty okresowe, zapewniają analizę danych historycznych czy narzędzia konfigurujące i analityczne typu „pulpit” dla operatora. Przykładami tego typu rozwiązań
są Splunk, IBM QRadar czy HP ArcSight. Ilość danych zbieranych w bankach powoduje, że
w celu analizy opartej o dane z wielu systemów coraz częściej wymagane staje się wykorzystania narzędzi Big Data takich jak na przykład platforma Apache Hadoop.
W oparciu o narzędzia klasy SIEM instytucje coraz częściej budują jednostki bezpieczeństwa operacyjnego tzw. SOC, których zadaniem jest obsługa incydentów w oparciu
o zdefiniowane procedury i wyraźnie określne zasady przepływu informacji wewnątrz
organizacji i odpowiednie jednostki zewnętrzne, z którymi wymagana jest interakcja, na
przykład NASK/CERT, Policja czy Prokuratura.
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Coraz więcej zwraca się również uwagi na potrzebę posiadania przez instytucje finansowe systemu antyfraudowego bazującego na aktywności użytkowników bankowości
elektronicznej i innych systemów transakcyjnych (posiadanych np. przez instytucje płatnicze, kantory internetowe, platformy tradingowe). Identyfikacja i uwierzytelnianie klienta,
a następnie autoryzacja zlecanych transakcji czy podejmowanych procesów zakupowych
(np. zautomatyzowane procesy wnioskowania o produkty kredytowe) to główne obszary,
które mogłyby być przedmiotem analizy takiego systemu działającego w formule on-line
lub semi-on-line. Wyraźną wartością dodaną tego typu usługi i oprogramowania byłaby
także budowa platformy wymiany wiedzy o incydentach między poszczególnymi podmiotami, z kolei gromadzenie danych o wzorcach zachowań podejrzanych w poszczególnych
instytucjach przywodzi na myśl możliwość integracji z systemami sztucznej inteligencji
i podejmowaniu działań prewencyjnych.
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4. ANALIZA METOD UWIERZYTELNIANIA
KLIENTA I AUTORYZACJI TRANSAKCJI
W BANKACH
Przez ostatnie kilkanaście lat Polska była krajem, w którym dynamicznie wzrastała
liczba aktywnych użytkowników bankowości elektronicznej. Staliśmy się liderem regionu
w tym zakresie, a przyrost biznesowy szedł w parze z przyrostem funkcjonalnym serwisów,
przede wszystkim w obszarach rozwoju kanału mobilnego oraz wprowadzania zautomatyzowanych procesów zakupu produktów bankowych. Przez lata kanał elektroniczny był
też uznawany za kanał obsługi i transakcji, w którym suma środków utraconych poprzez
działania przestępcze – czy to przez banki, czy to przez klientów banków – wynosi praktycznie zero, co często porównywano z wartością fraudów w tzw. „świecie kartowym”.
Niestety ostatni okres – liczony jako dwa czy trzy lata –to czas, w którym tego typu straty
pojawiły się w związku z urzeczywistnieniem się zjawisk, o których pisaliśmy w rozdziale
drugim i stanowią aktualnie duże, realne i bieżące zagrożenie, nie tylko dla kanału elektronicznego, ale dla całego systemu bankowego. Wszyscy zdają sobie sprawę z faktu, że pewnych procesów się już nie odwróci, „odchudzone” sieci oddziałów bankowych nie „wchłoną” z powrotem transakcji, które zostały zmigrowane do kanałów zdalnych w ponad 90%.
Równocześnie nie są to tylko wyzwania charakterystyczne dla naszego rynku, wręcz przeciwnie, zagrożenie w skali globalnej jest wręcz proporcjonalnie jeszcze większe. Dlatego
zarówno w Unii Europejskiej jak i w Polsce podjęto działania mające na celu ograniczenie
zagrożeń tego typu również na poziomie regulacyjnym. Omawiana w niniejszym raporcie
rekomendacja europejskich nadzorców SecuRePay i idąca za nią rekomendacja KNF dotycząca bezpieczeństwa płatności, wskazuje silne uwierzytelnianie i autoryzację transakcji jako główną metodę zabezpieczenia przed działalnością przestępczą w systemie bankowości cyfrowej. Dlatego w tym rozdziale będziemy chcieli przyjrzeć się podstawowym
metodom autoryzacji transakcji w usługach elektronicznych stosowanym w największych
polskich bankach, jak również kluczowemu według nas procesowi aktywacji bankowości
mobilnej, który również jest bardzo „wrażliwy” na aspekty związane z wprowadzaniem
danych i używaniem kilku urządzeń przez klientów.
Oczywiście poza opisanymi procesami, równie ważne jest edukowanie klientów w zakresie korzystania i ich własnej odpowiedzialności w tym zakresie, to zagadnienie będzie
szczegółowo omówione w rozdziale piątym.

METODY AUTORYZACJI TRANSAKCJI – STAN BIEŻĄCY
Najważniejszym, z punktu widzenia klienta, elementem bezpieczeństwa bankowości
elektronicznej jest bezpieczeństwo jego środków finansowych. Wszystkie analizowane
przez nas banki oferują swoim klientom zaawansowane narzędzia uwierzytelniania transakcji wykonywanych z poziomu bankowości internetowej.
Najpopularniejszym z nich, bo stosowanym we wszystkich analizowanych bankach,
jest autoryzacja za pomocą kodu SMS dostarczanego na telefon komórkowy klienta. Jest
to metoda bardzo wygodna, a jednocześnie stosunkowo bezpieczna. Nie zapewnia ona
jednak tego bezpieczeństwa na poziomie stuprocentowym - na przestrzeni ostatnich
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lat mieliśmy do czynienia z atakami na urządzenia mobilne, które przechwytywały przychodzące wiadomości tekstowe z kodem autoryzacyjnym, przesyłając je do przestępców
i w ten sposób pozwalając wyprowadzać w ten sposób środki z rachunków klientów. Ataki
te nie stanowiły zagrożenia na wielką skalę, ale pokazały, że nawet metody, które od lat
uważane były za bezpieczne mają słabości i mogą zostać „złamane”. Zdarzenia te wpłynęły bardzo mocno na komunikację banków i uświadomiły całemu sektorowi konieczność
intensyfikacji wysiłków wkładanych w edukację klientów.

Bezpieczeństwo

BZWBK

Millennium

Reiffeisen
Polbank

BNP Paribas

Pekao S.A.

mBank /
Orange Finanse

T-Mobile / Alior

Getin

ING

PKO BP

TABELA – METODY AUTORYZACJI W POLSKICH BANKACH – KLIENCI INDYWIDUALNI

Autoryzacja SMS
Kodem

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Autoryzacja
tokenem
sprzętowym

NIE*

NIE

NIE

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

Autoryzacja
tokenem mobilnym

NIE

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

NIE

TAK

Autoryzacja
zdrapką

NIE

NIE

TAK

NIE

TAK

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

Autoryzacja via
serwis telefoniczny

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

NIE

Podpis elektroniczny

NIE

NIE

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

*Dotyczy oferty dla nowych klientów.

Drugą najpopularniejszą metodą autoryzacji transakcji, okazała się „tradycyjna”
zdrapka z kodami jednorazowymi. Jest tak, mimo wspomnianych wcześniej podatności
na ataki, związanej z brakiem powiązania kodu oraz operacji którą potwierdzamy. Metodę
tę oferowała połowa analizowanych przez nas banków, które prawdopodobnie utrzymują
ten sposób potwierdzania transakcji z racji przyzwyczajeń klientów. Ta metoda powoduje konieczność zamawiania kolejnych kart z kodami po wyczerpaniu puli i wymaga,
aby klient nosił ją zawsze przy sobie. Pomimo tych niedogodności, można ją określić jako„akceptowalnie bezpieczną”, pod warunkiem, że kolejne kody mozna podawać tylko
w kolejności losowej i że sa one jednorazowe. Z uwagi na podatność na przechwycenie
kodu z użyciem ataków socjotechnicznych sugerujemy edukację klientów dotyczącą
właściwej „higieny korzystania” z tego narzędzia i docelową rezygnację na rzecz metod
bezpieczniejszych (kody powiązane z zdarzeniem autoryzowanym).
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Tokeny fizyczne nie są nową metodą autoryzacji transakcji, były bardzo popularne
zwłaszcza w przypadku elektronicznych usług dla firm, jednak większość banków postanowiła się wycofać z oferowania ich klientom indywidualnym, przede wszystkim ze względu na koszty samego urządzenia. Rozwiązanie takie oferuje aktywnie z analizowanych
instytucji jedynie bank Pekao S.A. Dziś coraz częściej tokeny fizyczne zastępowane
są przez ich odpowiedniki w wersji mobilnej, czyli aplikacji zainstalowanej na telefonie
komórkowym, czy tablecie. Tokeny mobilne oferowane są już w czterech z analizowanych przez nas banków. Pozwalają one w zależności od banku potwierdzać transakcje internetowe, być dodatkowym zabezpieczeniem przy logowaniu czy jak ma to miejsce w przypadku aplikacji mobilnej Raiffeisen, być używane do autoryzacji transakcji mobilnych.

PRZYKŁAD
Biometria głosowa w Smart Banku
Smart Bank jako pierwszy bank w Polsce zdecydował się na wykorzystanie
biometrii głosowej w uwierzytelnieniu klienta logującego się do bankowości mobilnej. Nie jest to jedyna i domyślna metoda uwierzytelniania,
więc jak łatwo się spodziewać jej wykorzystanie jest rzadkie. Biorąc pod
uwagę barierę wejścia dla klienta, polegającą na nauce nowego rozwiązania oraz obawy co do bezpieczeństwa jest to rozwiązanie dla entuzjastów nowych technologii.
Biometria głosowa w bankowości elektronicznej ma szansę na zastosowanie szczególnie w bankowości mobilnej, gdyż generalnie w środowisku mobinym głosowe interfejsy stają się coraz popularniejsze. Wymaga to jednak wypracowania standardów dotyczących bezpiecznej implementacji
oraz edukacji klientów dotyczącej tego w jaki sposób korzystać z tego nowego narzędzia. Aby potwierdzić jego długoterminową skuteczność należy
również zadbać o cykliczny audyt rozwiązań biometrycznych.

PROCESY AKTYWACJI USŁUG MOBILNYCH
Przyjrzyjmy się jak wygląda proces aktywacji bankowości na przykładzie mobilnej, który jest znacznie bardziej skomplikowany niż aktywacja usług internetowych i przez to narażony na niepożądane działanie klienta, wywołane na przykład próbą przejęcia danych
przez przestępców. W klasycznym procesie aktywacji kanału internetowego klient otrzymuje identyfikator, hasło oraz narzędzie autoryzacji, w zasadzie w jednym momencie
podczas podpisywania umowy o rachunek bankowy z usługami dodanymi. W przypadku
kanału mobilnego, który praktycznie w przypadku każdego banku został dodany do oferty
w okresie późniejszym, rejestracja mająca na celu pełne utransakcyjnienie kanału mobilnego bywa dość złożona. Poniżej przeanalizowany został proces rejestracji aplikacji bankowości mobilnej. Generalnie mamy do czynienia z trzema najczęściej występującymi,
alternatywnymi ścieżkami:
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1. Możliwość korzystania z bankowości mobilnej z użyciem hasła do kanału internetowego z opcją, nadania dedykowanego hasła dla kanału mobilnego. W niektórych przypadkach do pierwszego zalogowania wymagane są dodatkowe dane takie jak PESEL, nazwisko panieńskie matki, otrzymany kod SMS lub połączenie z systemu IVR.
2. Konieczność nadania hasła dla kanału mobilnego w celu aktywacji bankowości mobilnej.
3. Najbardziej zaawansowana ścieżka zawiera aktywację kanału (nadanie hasła), a dodatkowo wymaga uwierzytelnienia (zaufania) urządzenia w celu realizacji bardziej wysublimowanych operacji takich jak: sprawdzanie stanu konta bez logowania, realizacja przelewów na rachunek dowolny, realizacja zakupówi płatności za towary i usługi w aplikacji
czy też zakupu produktów bankowych.
W przypadku aplikacji bankowości mobilnej w BZWBK czy Raiffeisen Polbank do korzystania wystarczy posiadać hasło do kanału internetowego. W aplikacji Banku Pekao jest
dodatkowo wymagany kod aktywacyjny z bankowości internetowej, a podczas rejestracji
nadaje się hasło mobilne do logowania w aplikacji mobilnej (zwykle 4 cyfry). Podobnie
hasło to jest wymagane przy rejestracji dla ING, Millennium oraz Getin Banku.
Z innowacyjnym zabezpieczeniem mamy do czynienia w przypadku aplikacji Getin
Banku gdzie mamy do wyboru poza hasłem, również gest. Z kolei aplikacja T-Mobile Usługi Bankowe (Alior) wykorzystuje jako zabezpieczenie do logowania mobilny token (wymaganego do zainstalowania jako oddzielna aplikacja, zabezpieczona 4-cyfrowym hasłem).
W wybranych aplikacjach do rejestracji, poza nadaniem hasła mobilnego, wymagane
są dodatkowe dane PESEL lub nazwisko panieńskie matki. Dodatkowy krok to uwierzytelnienie urządzenia, na którym instalujemy aplikację, zwykle z użyciem kodów SMS
na numer telefonu zdefiniowany w banku. W Orange Finanse (mBank) istnieje możliwość
wyboru sposobu rejestracji: w kanale mobilnym oraz poprzez IVR, lub poprzez kanał internetowy z dalszym potwierdzeniem rejestracji w kanale mobilnym.
W wielu przypadkach, aby móc autoryzować przelewy na rachunek dowolny w aplikacji
bankowej, wymagane jest uwierzytelnienie urządzenia, z którego będziemy się logować.
Charakterystyka tego kroku znacząco różnicuje poszczególne banki. W przypadku aplikacji IKO dostarczanej przez PKO BP, wymagane są dodatkowe kroki związane z interakcją
klienta z bankowością internetową, przepisywaniem otrzymanego SMS, a następnie jeszcze dodatkowym potwierdzeniem realizowanym przez kontaktującego się z klientem konsultanta call-center. W przypadku aplikacji BZWBK, Millennium oraz ING wykorzystywany
jest SMS na telefon klienta. W mBanku mamy do czynienia z autoryzacją poprzez komunikację głosową IVR na numer telefonu podany przy rejestracji do bankowości internetowej.
Aby ograniczyć ryzyko przelewów na rachunek dowolny wybrane banki zdecydowały się
zastosować dodatkowe hasło dla aplikacji mobilnych oraz dodatkowe, niższe niż w przypadku kanału internetowego limity transakcji.
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EKSPERT RAPORTU:
JAROSŁAW STASIAK
Manager, Departament Bezpieczeństwa
mBank S.A.
W POSZUKIWANIU ŚWIĘTEGO GRAALA AUTORYZACJI?
W obecnych czasach kluczowa jest mobilność ludzi, zdalny i nieprzerwany dostęp do różnorodnych usług, prostota i szybkość ich wykonywania. Banki starając się sprostać tym
oczekiwaniom stają przed nie lada wyzwaniem: jak zapewnić szeroki zakres usług, przy
jednoczesnym zachowaniu ich wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Stosowane do tej
pory podstawowe pryncypia, jak chociażby autoryzacja transakcji out-of-band (z wykorzystaniem innego kanału niż ten, w którym transakcja została zlecona), w przypadku
bankowości mobilnej już się nie sprawdzają. W obliczu istniejących zagrożeń, również
najpopularniejsza metoda wykorzystywana przez banki do autoryzacji transakcji w postaci jednorazowych kodów SMS, wydaje się, powoli być zastępowana innymi rozwiązaniami. Wymagania rynku sprawiają, że banki coraz częściej decydują się na upraszczanie,
zarówno sposobu uwierzytelnienia klienta jak i autoryzacji jego transakcji. Logowanie
do bankowej aplikacji mobilnej z wykorzystaniem wyłącznie PINu, transakcje do zaufanych i zdefiniowanych odbiorców, czy nawet niskokwotowe transakcje dowolne, niewymagające autoryzacji, to tylko nieliczne z przykładów. To otwarcie się na klienta, pociąga
jednak za sobą konieczność wsparcia procesów uwierzytelnienia i autoryzacji dodatkowymi systemami w postaci np. predykcyjnych systemów antyfraudowych, systemów badających anomalie i nietypowe zachowania klienta. Tylko taki tandem sprawi, że bankowość elektroniczna będzie jeszcze bardziej przyjazna i wygodna niż do tej pory, a poziom
bezpieczeństwa pozostanie równie wysoki.
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5. POLITYKA I PRAKTYKA KOMUNIKACJI
O ZASADACH BEZPIECZNEGO
KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI 		
ELEKTRONICZNEJ DO KLIENTÓW
W poprzednich rozdziałach wielokrotnie odnosiliśmy się do edukacji klienta jako podstawowego elementu wachlarza działań zabezpieczających banki przed różnego rodzaju
zagrożeniami i atakami cyber-przestępców. Poniżej dokonaliśmy przeglądu praktyki polskich banków, w tym zakresie. Wzbogaciliśmy treść przykładami z innych rynków, wskazaliśmy na kierunki w jakie taka komunikacja mogłaby się przekształcać, aby była przejrzysta i zrozumiała, a nawet ciekawa dla końcowych użytkowników. Tylko wtedy bowiem,
możemy liczyć na jej ostateczną skuteczność, dotarcie do szerokiego odbiorcy i ostatecznie – na efekt w postaci mniejszej wartości strat finansowych po stronie instytucji finansowych i ich klientów.

KOMUNIKACJA NA STRONACH INTERNETOWYCH
Banki standardowo informują klientów o zasadach związanych z bezpiecznym korzystaniu z bankowości elektronicznej, wykorzystując do tego głównie strony do logowania
do serwisów transakcyjnych. Informacja ta zawiera przede wszystkim następujące kategorie informacji:

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej dla jej użytkowników obejmują konkretne zalecenia dla użytkownika dotyczące pożądanych nawyków zachowań,
przede wszystkim:
nie podawaj kodów, loginu, haseł i numeru telefonu na nieznanych stronach;
aktualizuj komputer;
zabezpiecz komputer i telefon za pomocą programów antywirusowych;
używaj legalnego oprogramowania;
dobrze wybierz przeglądarkę internetową i uaktualniaj ją regularnie;
właściwie ustaw przeglądarkę;
pamiętaj o ustawieniach pamięci podręcznej - informacje o szyfrowanych stronach nie
powinny być przechowywane;
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sprawdzaj certyfikaty bezpieczeństwa;
chroń numer klienta i hasło;
sprawdzaj daty ostatniego logowania;
loguj się w zaufanych komputerach i sieciach (w tym wifi);
włącz hasło dla routera.

WYJAŚNIENIE PODSTAWOWYCH FUNKCJONALNOŚCI ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W DANYM BANKU (IDENTYFIKACJA, AUTORYZACJA ZLECEŃ I TRANSAKCJI)
W tego typu sekcjach znajdują się szczegółowe informacje o wykorzystywanych w danym serwisie metodach identyfikacji (numer klienta, numer PIN, hasło, PESEL itd.) oraz
autoryzacji (kodu wygenerowanego przez mobilny lub sprzętowy token, kodu SMS, kodu
z karty kodów jednorazowych). Przekazywana jest również informacja o pozostałych
zabezpieczeniach - blokadzie dostępu do serwisów w wyniku wpisania błędnego hasła
n-razy, szyfrowanie transmisji, rejestracji aktywności, alertów SMS / e-mail powiązanych
z bezpieczeństwem, wygasanie sesji, limity transakcyjne – generalne oraz dla poszczególnych kanałów czy typów transakcji, oddzwanianie po transakcji, rejestracja rozmów telefonicznych z konsultantami w call-centre.

INFORMACJA O NAJNOWSZYCH ZAGROŻENIACH I INCYDENTACH ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
Tu pojawiają się informacje o najnowszych zagrożeniach dla bankowości elektronicznej wraz z odpowiednimi zaleceniami dotyczącymi przede wszystkim konieczności zaniechania pewnych działań pożądanych przez przestępców. Najczęściej informacje dotyczą
pojawiających się przypadków phishingu mailowego sugerującego blokadę lub zmianę
hasła internetowego, pojawienie się złośliwego oprogramowania wyłudzającego numer
telefonu, maile phishingowe zawierające informacje o zablokowaniu rachunku z przyczyn bezpieczeństwa i konieczności odblokowania, nietypowe komunikaty w serwisie np.
na temat ubezpieczenia transakcji.
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PRZYKŁADY KOMUNIKACJI ZASAD BEZPIECZEŃSTWA
BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
W RÓŻNYCH BANKACH
Jakkolwiek każdy bank podaje na swojej stronie logowania do systemu transakcyjnego informacje dotyczące bezpieczeństwa, to w praktyce wygląda to w różny
sposób. Do tego sposób prezentacji może ulegać zmianom w czasie. W okresie
naszej analizy (kwiecień 2015r) sytuacja wyglądała następująco:

Bank Millennium
wyłuszcza podstawowe zasady
korzystania z bankowości internetowej już bezpośrednio na stronie
logowania.

Getin Bank
poprzestaje na linkach do opisu
zasad bezpieczeństwa – linku natywnym oraz jako link w aktualnościach.

Pekao SA
opisuje zarówno podstawowe zasady jak i specyficzne, występujące
w ostatnim czasie incydenty bezpieczeństwa wraz z informacjami
jak się przed nimi bronić.
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PRZYKŁAD

Pekao SA promuje programy antywirusowe
Pekao SA zdecydował się na promocję konkretnych programów antywirusowych zarówno na komputery jak i smartfony dla swoich klientów.
Na witrynie Vprotection.pl można ppobrać programy typu Internet Security wybranych producentów i korzystać bezpłatnie bez zobowiązań
z pełnej wersji przez 6 miesiący, a następnie je nabyć po preferencyjnych cenach.
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KOMUNIKACJA W SERWISACH MOBILNYCH
Komunikacja zasad bezpieczeństwa w transakcyjnych serwisach mobilnych banków
jest zdecydowanie skromniejsza niż w serwisach internetowych. Wiele banków w ogóle
nie umieszcza żadnych informacji związanych z tym obszarem w środowisku mobilnym.
Poniższa tabela przedstawia szczegóły naszej analizy w tym względzie.

INFORMACJA O POLITYCE BEZPIECZEŃSTWA ORAZ PRYWATNOŚCI W APLIKACJACH BANKOWYCH I LEKKICH WERSJACH SYSTEMU TRANSAKCYJNEGO

Wersja aplikacyjna*

Wersja lekka

Bank Zachodni WBK

Polityka prywatności

Zalecenie bezpieczeństwa
Polityka prywatności

Bank Millennium

Zalecenie bezpieczeństwa

Zalecenie bezpieczeństwa
Polityka prywatności

Raiffeisen Polbank

-

BRAK SERWISU

Pekao S.A.

-

Polityka prywatności

mBank / Orange Finanse

-

Zasady bezpieczeństwa
Link do stron ZBP dot. zasad bezpieczeństwa bankowości elektronicznej

ING Bank

-

T-Mobile usługi bankowe /
Alior

-

PKO BP

Ostrzeżenia bezpieczeństwa
Zasady bezpieczeństwa

-

Zasady beżpieczeństwa

-

Getin Bank

-

BRAK SERWISU

BNP Paribas

-

BRAK SERWISU

* Weryfikacja wykonana tylko na aplikacjach systemu Android
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Interesującą lekturą jest Poradnik bezpieczeństwa przeznaczony dla klientów Raiffeisen
Banku. Przytacza on podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z bankowości mobilnej,
odnosząc się przede wszystkim do podstawowych zasad korzystania z telefonu komórkowego
jako takiego:

PRZYKŁAD
Zasady bezpieczeństwa IKO są podane w sposób przystępny, prosty
i mieszczą się na jednej stronie aplikacji mobilnej.

aktualizacji oprogramowania systemowego;
stosowania zabezpieczeń na poziomie software’owym, czyli przede wszystkim oprogramowania anty-wirusowego oraz stosowania
osobistej zapory sieciowej;
fizycznego zabezpieczenia telefonu – ochrony przed jego zgubieniem czy też kradzieżą.
Bardzo ciekawa jest tabela, którą można znaleźć
w końcowej części przewodnika – podsumowuje
ona bezpieczeństwo bankowych aplikacji mobilnych z wersjami przeglądarkowymi:

Rodzaj zagrożenia

Aplikacja oparta
o niezależne oprogramowanie

Dostęp oparty o przeglądarkę w telefonie

Utrata poufności danych przez zastosowanie narzędzi
do rejestracji ruchu na łączach sieci (sniffery) i serwerów pośredniczących (serwery Proxy).

małe ryzyko

duże ryzyko

małe ryzyko

duże ryzyko

małe ryzyko

duże ryzyko

Oprogramowanie złośliwe odpowiedzialne za przekierowanie na falszywe strony banków

praktyczny brak ryzyka

duże ryzyko

Podmiana treści stron internetowych

praktyczny brak ryzyka

duże ryzyko

Przekierowania do fałszywych serwerów

praktyczny brak ryzyka

duże ryzyko

Atak man-in-the-middle (ingerowanie w strumień
danych w sesji), typowe dla modus operandi aktualnie wykorzystywanego przez przestępców
oprogramowania złośliwego

Oprogramowanie złośliwe infekujące telefon

https://moj.raiffeisenpolbank.com/documents/30393759/30445869/Poradnik+Czym+jest+bankowo%C5%9B%C4%87%20mobilna+i+dlaczego+warto+z+niej+korzysta%C4%87.pdf -
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Wszystko na to wskazuje, że tabela była przygotowana gdy Raiffeisen był jednym
z niewielu banków proponujących aplikację mobilną i powyższe zestawienie miało
klientów przekonać nie tylko o przewadze aplikacji tego banku, ale też o słabości rozwiązań instytucji pozostających jeszcze tylko na poziomie wersji „lekkiej”, co stanowi
rzadki na polskim rynku przykład promocji przez autoprezentację jako bank „bardziej
bezpieczny” od innych. Cały przewodnik jest bardzo wartościowym kompendium wiedzy, słownictwo jest jednak często specjalistyczne (sformułowania typu „podatność”,
„backdoors”, „man in the browser”) lub zalecenia wobec użytkowników mają charakter
trudny do wyobrażenia w praktyce (na przykład, aby w przypadku, kiedy użytkownik
nie jest w stanie z powodzeniem przeprowadzić wszystkich czynności aktualizacji systemu operacyjnego lub aplikacji, powinien rozważyć możliwość zlecenia tego specjalistycznej firmie usługowej). Ma on więc charakter dokumentu, który z jednej strony jest
przeznaczony dla specjalistów, a z drugiej ma stanowić informację, na temat wszystkich
możliwych uwarunkowań związanych z zabezpieczeniami telefonu. Na pewno nie jest
to materiał dla klienta po raz pierwszy stykającego się z bankowością mobilną – dla takiej grupy odbiorców może on mieć raczej charakter odstraszający.
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PRZYKŁAD - ŚWIAT
JAK EFEKTYWNIE UCZYĆ POSZCZEGÓLNYCH GRACZY NA RYNKU BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ?
STOP THINK CONNECT – AKCJA EDUKACYJNA W STANACH ZJEDNOCZONYCH

STOP. THINK. CONNECT.™ jest globalną kampanią cyberbezpieczeństwa stworzoną, aby pomóc obywatelom amerykańskim w bezpiecznym korzystaniu z Internetu. Kampania swoją działalność rozpoczęła w październiku 2010 roku. Główne
hasła kampanii to STOP, THINK, CONNECT:

STOP wyraża się w następujących rekomendacjach dla użytkownika:
- przed rozpoczęciem korzystania z Internetu, poświęć trochę czasu, by 		
zrozumieć ryzyko i dowiedzenie się, jak rozpoznać potencjalne problemy;
- nie pozwól innym korzystać ze swojego konta – używaj bezpiecznych haseł;
- przestań dzielić się zbyt dużą ilością informacji na swój temat.

THINK oznacza:
- pomyśl zanim gdzieś wejdziesz. Zastanów się, czy link jest bezpieczny, 		
czy źródło jest wiarygodne;
- pomyśl zanim coś zrobisz; czy na pewno chcesz to zrobić i udostępnić on
line? Uważaj na znaki ostrzegawcze i zastanów się, jaki wpływ mogą mieć
Twoje działania w Internecie na bezpieczeństwo Twoje i innych.

CONNECT -oznacza
- połącz się z bezpieczną siecią; punkty Wi-Fi nie zawsze zapewniają odpo
wiednią ochronę;
- połącz się mądrze, zaufaj instynktowi. Jeśli strona, link itp. nie wydaje się
wiarygodny, zamknij go lub usuń adres e-mail;
- Ciesz się Internetem, wiedząc że zrobiłeś wszystko w celu zabezpieczenia 		
siebie i swojego komputera.
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6. SŁABOŚCI I RYZYKA PO STRONIE
UŻYTKOWNIKA
Obecnie uważa się, że największym zagrożeniem bezpieczeństwa klientów banków
są sami klienci. W świecie, w którym nawet profesjonalistom jest ciężko nadążyć za zmianami, klienci bardzo często pozostawieni są samym sobie, dostając jedynie podstawowe instrukcje jak się chronić. Raczej pasywna jak dotąd postawa banków w zakresie
edukacji klientów spowodowała, że w dobie szybkiego rozwoju technologii mobilnych
klienci nie są przygotowani na stawienie czoła nowym zagrożeniom.
Bardzo dużym problemem w walce z cyberprzestępczością wciąż jest brak świadomości zagrożenia ze strony klientów. Według danych z raportu „Nie daj się okraść, chroń
swoją tożsamość [3]” (http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_423_en.pdf)
około 30% Polaków nie obawia się zagrożenia jakie stanowią przestępstwa cyfrowe. Brak
świadomości i obawy przed możliwością padnięcia ofiarą takich ataków jest czynnikiem, który w bardzo dużym stopniu ułatwia przestępcom przeprowadzanie ataków
na użytkowników Internetu.
Najpoważniejszymi zagrożeniami jakie
czyhają
na klientów bankowości elektronicznej
INFORMACJA Z RYNKU
to kradzieże środków finansowych realizowane
za pośrednictwem metod opisanych szczegółoW Systemie Krajowego Rejestru Długów
wo w rozdziale drugim oraz kradzieże tożsamoodnotowano 4 700 000 zobowiązań konści. Są to przestępstwa, które zagrażają głównie
sumentów, natomiast jak donoszą badanieświadomym i nieprzygotowanym klientom.
nia, na podstawie których powstał raport
Praktycznie wszystkie polskie banki zalecają
„Chroń swoją tożsamość, nie daj się okraść”,
użytkownikom serwisów bankowości internetoco piątemu Polakowi skradziono tożsamość
wej i mobilnej, korzystanie z oprogramowania
i skala zjawiska rośnie. Oznacza to, że część
antywirusowego, zwracanie uwagi na podejrzazobowiązań widniejących w Systemie KRD
ne strony internetowe i komunikację przez e-mail
jest wynikiem oszustwa. Co więcej, oszust
czy SMS, nie jest to jednak zakres działań wystarposługujący się skradzionym dowodem
czający do zapewnienia pełni bezpieczeństwa.
osobistym, często nie kończy na wzięciu
Nie istnieje oprogramowanie, które zapewniłoby
jednej pożyczki, a wykorzystuje sytuację zadłużając „dowód osobisty” w możliwie najklientom 100% bezpieczeństwa, a ataki phishinwiększej liczbie miejsc. W związku z czym
gowe oraz kradzieże lub wyłudzenia danych
właściciel utraconego dokumentu może
są coraz bardziej wyrafinowane i coraz ciężej jest
stać się dłużnikiem kilku wierzycieli.*
oczekiwać od przeciętnych ludzi, aby takie ataki samodzielnie identyfikowali i umieli odróżnić
*www.egospodarka.pl – artykuł: Kradzież tożsamości: oszuści ciągle aktywni, 2014-01-28
wiarygodny przekaz i działanie od „podstawionego” – serwisu, strony, komunikatu czy żądania.
Istotnym aspektem związanym z bezpieczeństwem klientów jest utrzymanie przez
nich bezpiecznych haseł. Wszystkie banki wymagają już od swoich klientów odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa haseł. Wg raportu „Nie daj się okraść, chroń swoją tożsamość [3]” (http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_423_en.pdf) jedynie
22% Polaków zmieniło hasło do bankowości elektronicznej w przeciągu 12 miesięcy. Jest
to bardzo niska wartość biorąc pod uwagę ilość niebezpiecznego oprogramowania pozwalającego na śledzenie znaków wprowadzanych przez klientów. Co więcej, tylko 14%
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Polaków regularnie zmienia hasła dostępu do swoich kont w serwisach internetowych,
a aż 72% używa tych samych haseł w dwóch lub więcej takich serwisach.
Nieco lepiej wygląda sprawa zabezpieczania się przed niebezpiecznym oprogramowaniem ponieważ ok. 43% Polaków deklaruje posiadanie oprogramowania antywirusowego.
Mimo wszystko jest to liczba dużo poniżej średniej w Unii Europejskiej, gdzie 61% internautów korzysta z takich aplikacji. Widoczne są jednak oznaki zmiany na lepsze w tym
obszarze, ponieważ procent klientów korzystających z „antywirusów” w Polsce wzrósł
o 21 punktów procentowych. Jest to bardzo dynamiczna zmiana sugerująca wzrost zainteresowania klientów kwestią bezpieczeństwa ich komputerów i danych. Pozytywna
zmiana widoczna była we wszystkich krajach Unii Europejskiej, jednak zmiana w Polsce
przekroczyła średnią całej Unii. Może być to związane z kilkoma atakami jakie miały miejsce na polskie banki w 2014 roku i faktem, że były one dość szeroko komentowane w mediach, a banki w tamtym czasie mocno zintensyfikowały działania edukacyjne.
Innym rodzajem ataku na klientów jest phishing i próby kradzieży tożsamości. W 2014
roku wg danych cert.gov.pl zarejestrowano 119 przypadków ataków wykorzystujących inżynierię społeczną, co stanowiło wzrost o 350% w stosunku do roku 2013. W ramach tej
grupy wyróżniono 24 istotne kampanie phishingowe, które wymierzone były n.in. w banki i administrację publiczną. Kampanie te miały na celu wyłudzenie danych wrażliwych
obywateli lub zarażenie ich komputerów złośliwym oprogramowaniem za pośrednictwem wiadomości e-mail lub stron internetowych spreparowanych, aby jak najbardziej
przypominały te atakowanych instytucji. Według raportu „Special Eurobarometer 423
Cyber Security” tylko 29% Polaków zadeklarowało, że nie otwiera wiadomości e-mail
od nieznanych nadawców. Dane te pokazują, jak duża część społeczeństwa jest podatna na takie zagrożenia.
Ten rodzaj ataków jest o tyle problematyczny, że bardzo rzadko wykrywany jest przez
aplikacje antywirusowe zainstalowane na komputerach klientów, poza przypadkami infekowania komputerów przez malware z załączników. Najskuteczniejszym sposobem
walki z takimi atakami jest edukowanie klientów, czego wszystkie instytucje zaatakowane podejmują się zwykle dopiero po wykryciu istnienia takiego procederu. Słabością
takiego podejścia jest jego pasywność – nakładanie na klienta odpowiedzialności oraz
fakt, że tylko pewien procent klientów dowie się o zagrożeniach z jednorazowego komunikatu na stronach internetowych. Sposobem na podjęcie walki z tego typu atakami byłoby prowadzenie akcji edukacyjnej na szeroką skalę i zwiększanie świadomości klientów
zanim staną się celami phishingu.
Po uzyskaniu danych klientów ich dane najczęściej wykorzystywane są do :
wyłudzeń kredytów,
zakupu drogich produktów na raty,
zawierania nielegalnych zakładów bukmacherskich,
dokonywania innych przestępstw,
sprzedaży innym przestępcom,
szantażu osób poszkodowanych.
źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/bsk/dokumenty/cyberprzestepczosc/86700,quotPhishing-a-pranie-pieniedzy-i-oszustwa-w-interneciequot.html
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Nowym oryginalnym rodzajem ataku na klientów, o którym doniósł serwis niebezpiecznik.pl (źródło: http://niebezpiecznik.pl/post/korzystasz-z-internetu-mobilnego-uwazaj-na-wap-billing-zwykle-klikniecie-w-link-na-stronie-www-moze-nabic-ci-wysoki-rachunek), jest wymuszanie wysyłki SMS-ów typu premium w czasie korzystania
przez klientów na komputerach z Internetu mobilnego. Atak ten nie wymaga od klienta
wpisywania kodów SMS, podania numeru telefonu ani żadnej dodatkowej autoryzacji.
Atak realizowany jest poprzez tak zwany WAP billing, czyli metodę polegającą na tym, że
użytkownik rejestruje się do usługi poprzez kliknięcie odpowiedniego linku. Po kliknięciu
w link użytkownik przenoszony jest na stronę operatora, która pobiera numer telefonu
na podstawie którego operator rozpoczyna pobieranie opat za usługę premium. Użytkownik dowiaduje się o takim ataku dopiero w momencie, w którym przychodzi do niego rachunek od operatora, który może opiewać na kwotę znacznie wyższą niż standardowo.
Po aktywacji usługi wysyłany jest SMS informujący o tym fakcie, ale w sytuacji gdy karta
sim jest w routerze a nie w telefonie klient może nigdy nie odebrać wiadomości.

INFORMACJA Z RYNKU
„21 sierpnia 2014 r. Śródmiejscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o oszustwo. 38-latek posługując się dowodem tożsamości ze swoim zdjęciem, lecz nazwiskiem
właściciela rachunku, próbował wybrać z konta klienta jednego z banków 650 tys. zł. Decyzją sądu, na wniosek prokuratury, Marcin I. został już tymczasowo aresztowany na 3
miesiące. Za oszustwo może mu teraz grozić nawet do 8 lat pozbawienia wolności.”
*źródło „infoDOK Raport o dokumentach – IV kwartał 2014”-Kampania Systemu Dokumenty Zastrzeżone
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mySafety ochroni Twoją tożsamość /
Twoje dane osobowe
Ochrona tożsamości mySafety pozwala uniknąć kłopotów i strat finansowych, podnosi zaufanie do banków. Doświadczenie mySafety
zdobyte na skandynawskim rynku przeszczepiamy na nasz rodzimy
grunt. Rosnąca skala nieuprawnionego wykorzystywania dokumentów tożsamości zainicjowała wprowadzenie innowacyjnej na polskim rynku usługi ID Protection - z myślą o kompleksowej ochronie
tożsamości, dokumentów ID oraz kart płatniczych.
ID Protection od mySafety to pakiet, który w ramach jednej usługi
oferuje trzy uzupełniające się serwisy:
•
mySafety Bezpieczny Portfel to całodobowa infolinia szybkiego reagowania, na której można zgłosić utratę i w ciągu kilku minut
zablokować wszystkie dokumenty tożsamości i karty płatnicze. Usługa gwarantuje również pomoc w uzyskaniu dokumentów zastępczych
i pomoc prawną w razie szkody.
•
Alert BIK to ochrona przed wykorzystaniem dokumentu przez
osoby trzecie. Właściciel dokumentu jest każdorazowo informowany
o wpłynięciu do Biura Informacji Kredytowej zapytania związanego
z jego wnioskiem kredytowym. Jest to usługa prewencyjna, dzięki
której Klient chroni swoje dane osobowe przed wyłudzeniem kredytu.
•
Ubezpieczenie od Kradzieży Tożsamości pokrywa koszty
fraudów, pomocy prawnej związanej z likwidacją szkody czy z wydaniem nowych dokumentów.
Model biznesowy stosowany przez mySafety – mówi Maciej Poniatowicz,
Dyrektor Zarządzający – gwarantuje naszym partnerom stałe źródło
dochodu i korzyści marketingowe.
Zgłoszenie w mySafety zaginięcia portfela, karty płatniczej bądź dowodu osobistego uruchamia procedury, które w ciągu kilku minut zabezpieczają Klienta na zawsze przed fraudami, nadużyciami czy kradzieżą
jego środków finansowych, a w razie powstania szkód, gwarantują
pokrycie strat do wysokości 20 tysięcy złotych.
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7. REKOMENDACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA PŁATNOŚCI
ELEKTRONICZNYCH
WYTYCZNE OGÓLNE REKOMENDACJI
Rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca bezpieczeństwa płatności
elektronicznych, wskazuje wytyczne w zakresie ocena ryzyka oraz polityki bezpieczeństwa płatności. W tym zakresie rekomendacja jest raczej przypomnieniem pewnych
ogólnych zasad analizy ryzyka, dobrych praktyk i standardów w zakresie audytowania
procesów, które większość banków w Polsce spełnia. Wskazuje również konieczność posiadania niezbędnych procedur, na przykład niezwłocznego informowania właściwych
organów w razie incydentów bezpieczeństwa (tj. organów nadzoru oraz organów ds.
ochrony danych). Inny przykład, to współpraca z właściwymi organami ścigania w zakresie incydentów bezpieczeństwa czy też kradzieży tożsamości lub majątku klientów
z wykorzystaniem kanałów elektronicznych.
Dodatkowo rekomendacja podkreśla znaczenie takich mechanizmów jak:
monitorowanie i raportowanie incydentów bezpieczeństwa oraz zgłoszeń od klientów,
śledzenie zdarzeń związanych z kluczowymi akcjami klienta (w szczególności
z transakcjami).
Mechanizmy te są stosowane w większości instytucji finansowych w Polsce, jednak
z uwagi na rosnącą falę zagrożeń w bankowości elektronicznej warto podkreślić ich znaczenie oraz przejrzeć ich operacyjną skuteczność w bieżącym kształcie, weryfikując ich
możliwości proaktywnego reagowania oraz automatyzacji pracy w kontekście incydentów bezpieczeństwa.
W dalszej części rekomendacji wskazane są wytyczne szczegółowe, które omówimy
w rozdziale poświęconym mechanizmom bezpieczeństwa:
silne uwierzytelnianie,
niezaprzeczalność transakcji,
edukacja klienta.
Rekomendacja KNF dotycząca płatności oraz inne regulacyjne inicjatywy europejskie
wskazują coraz silniej na potrzebę tworzenia nowych narzędzi zabezpieczania usług elektronicznych, takich jak:
systemy antyfraudowe - regułowe i uczące się,
budowanie profili oraz monitorowanie zachowań klientów i ruchu sieciowego,
wymiana informacji o zagrożeniach oraz incydentach między bankami/instytucjami.
Ma to w dłuższej perspektywie pozwolić na spójne i zintegrowane podejście do monitorowania, obsługi i działań następczych w stosunku do incydentów. Kolejnym wskazaniem
rekomendacji, które wydaje się być warte odnotowania, to dobre praktyki dla dostawców
oprogramowania i systemów bankowości elektronicznej, a dokładnie wymóg dotyczący
zapisów dotyczących bezpieczeństwa w umowach z współpracującymi instytucjami.d
44

EKSPERT RAPORTU:
PAWEŁ WIDAWSKI
Dyrektor Zespołu ds. Systemów Płatniczych
i Bankowości Elektronicznej w Związku Banków Polskich
REKOMENDACJA CZY WYTYCZNE?
W dniu 19 grudnia 2014 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) wydał Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa płatności internetowych (dalej Wytyczne - ŹRÓDŁO: Final
Guidelines on the security of Internet payments, EBA, 19 December 2014 (EBA/GL/214/12) wyznaczając jednocześnie termin sześciu miesięcy na ich wdrożenie przez krajowe organy nadzoru. Warto jednocześnie przypomnieć, że Wytyczne EBA stanowią materialnie powielenie Rekomendacji Europejskiego Banku Centralnego (tzw. Rekomendacja
SecuRe Pay) wydanej w styczniu 2013 roku. Rekomendacja przewidywała dwuletni okres
przejściowy i miała zostać wdrożona do dnia 1 lutego 2015.
Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z którym Rekomendacja będzie
uwzględniana w procesie nadzorczym, zostało przekazane bankom 8 maja 2014 roku,
co de facto formalnie przesądziło o konieczności wdrożenia Rekomendacji przez banki
w Polsce. Jest to o tyle istotne, iż to krajowe organy nadzorcze zobowiązane są do działań mających na celu implementację Rekomendacji w danym państwie członkowskim,
działając na podstawie przepisów krajowych.
W międzyczasie w wielu państwach członkowskich pojawiły się wątpliwości czy Rekomendacja EBC ma odpowiednio mocne podstawy prawne aby mogła zapewnić jej stosowanie w całej UE. Podnoszono także, iż Europejski Bank Centralny nie jest nadzorcą
nad bankami lecz nad systemem płatniczym, a wydawane przez EBC rekomendacje
skierowane być powinny do systemów płatności. Z tego też względu uznano, iż Rekomendacja SecuRe Pay nie stanowi wystarczającej podstawy prawnej aby w sposób
jednolity i efektywny wiązać dostawców usług płatniczych we wszystkich państwach
członkowskich UE/EOG.
Z tego względu Europejski Urząd Nadzoru Bankowego we współpracy z Europejskim Bankiem Centralnym zdecydował o wydaniu Wytycznych, kopiując de facto treść Rekomendacji przesuwając jednocześnie o 6 miesięcy względem Rekomendacji termin wejścia
w życie. W opinii EBA, przedłużenie tego okresu miało na celu między innymi dostarczenie właściwym organom i instytucjom finansowym dodatkowego czasu na dostosowanie
się do Wytycznych i zapewnienie solidnej podstawy prawnej dla spójnej realizacji wymogów przez 28 państw członkowskich.
Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała jednak, iż dokumentem wiążącym dla polskich dostawców usług płatniczych będzie Rekomendacja EBC, w efekcie na banki w Polsce nałożono konieczność dostosowania się do już od dnia 1 lutego br. Poza Polską tylko holenderski organ nadzoru jednoznacznie zdecydował o stosowaniu Rekomendacji
EBC jak i Wytycznych EBA utrzymując lutowy termin dostosowania. Co ciekawe organy
nadzoru wybranych państw dają dostawcom dłuższy czas na dostosowanie niż przewidują Wytyczne EBA, przykładowo niemiecki nadzorca przewiduje aż o dwa miesiące
dłuższy termin. Natomiast stanowisko brytyjskiego Financial Conduct Authority (FCA)
nie wskazuję jednoznacznie na obowiązek wdrażania w całości ani Wytycznych EBA ani
Rekomendacji EBC dając bankom więcej elastyczności.
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W efekcie polskie banki muszą być gotowe wcześniej niż ich konkurenci z innych państw
członkowskich. Rekomendacja to regulacja typu comply or explain. Nie ma ona wiążącej
mocy prawnie a bank powinien dostosować się do jej stosowania lub wyjaśnić i uzasadnić wszelkie niezgodności na żądanie właściwych organów nadzorczych. W przypadku braku wdrożenia danej rekomendacji, przyczyna powinna być uzasadniona
zgodnie z zasadą proporcjonalności, np. przeprowadzoną analizą w zakresie nieopłacalności wprowadzenia danego rozwiązania z punktu widzenia konsumenta.
Z pewnością największym wyzwaniem dla dostawców jest obowiązek stosowania silnego uwierzytelniania klienta, np. poprzez wdrożenie technologii 3D Secure. Warto jednak
pamiętać, iż ten wymów zawarty będzie także w dyrektywie PSD2, która powinna zostać
wdrożona do prawa krajowego do roku 2017.

MECHANIZMY BEZPIECZEŃSTWA
Ogólne wymagania rekomendacji mają przełożenie na konkretne mechanizmy obronne, które można i należy stosować w systemach płatności elektronicznej oraz bankowości elektronicznej. Oczywiście nie należy się skupiać jedynie na wybranych mechanizmach, ale wykonywać analizę scenariuszy ataku całościowo oraz cyklicznie. Najlepsze
jest podejście zwinne (ang. AGILE), które pozwoli dostosować mechanizmy ochronne
do wymagań szybko zmieniającej się cyberprzestrzeni. Należy przeprowadzić gruntowną analizę ryzyka w odniesieniu do płatności internetowych i związanych z nimi usług,
należycie ją dokumentując, zarówno przed uruchomieniem usługi, jak i systematycznie
po jej uruchomieniu.
Rekomendacja KNF wskazuje również odpowiedzialność właścicieli systemów płatności w zakresie zapewnienia odpowiednich mechanizmów kontrolnych i środków bezpieczeństwa po stronie pośredników oraz dostawców poszczególnych elementów systemów. Dostawcy usług płatniczych oraz administratorzy schematów płatności powinni
wdrożyć formalną politykę bezpieczeństwa dla usług płatności internetowych oraz dokonywać jej regularnego przeglądu.
Dostawcy usług płatniczych powinni analizować dane transakcyjne oraz posiadać
narzędzia do oceny dzienników zdarzeń. Należy zadbać, aby systemy bankowości elektronicznej posiadały dzienniki zdarzeń pozwalające na śledzenie wprowadzania nowych
oraz modyfikowania i usuwania istniejących danych transakcji. W celu sprawnej reakcji
muszą one być dostępne oraz umożliwiać łatwe przeszukiwanie, zalecane jest ustrukturyzowanie formatu dzienników oraz ich agregacja z różnych źródeł tak, aby można łatwo
prześledzić historię transakcji czy akcje klienta.
Dostawcy usług płatniczych i systemów płatności powinni posiadać spójne i zintegrowane podejście do monitorowania, obsługi i działań następczych w stosunku
do incydentów, w tym skarg klientów związanych z bezpieczeństwem. Dostawcy usług
płatniczych i systemy płatności powinni opracować procedurę raportowania takich incydentów do kadry kierowniczej oraz – w przypadku istotnych incydentów bezpieczeństwa
dotyczących płatności – organów nadzorczych.
W związku z nowymi zagrożeniami ważna jest poprawa środków bezpieczeństwa
w zakresie monitorowania incydentów. Następujące działania są niezbędne do osiągnięcia tego celu:
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spójne i zintegrowane podejście do monitorowania, obsługi i działań następczych
w stosunku do incydentów,
posiadanie procesu monitorowania i reagowania, zdefiniowane procedury oraz wyszkolone
zespoły wyposażone w odpowiednie narzędzia,
obesność procedury niezwłocznego informowania właściwych organów (tj. organów
nadzoru oraz organów ds. ochrony danych),
funkcjonowanie zespołu do reagowania (CSIRT/Fraud Detection),
współpraca z właściwymi
bezpieczeństwa.

organami

ścigania

w

zakresie

incydentów

Ponadto warto śledzić przygotowania do wdrożenia europejskiej platformy NIS (aNetwork and Information Security), która pozwoli przygotować się proaktywnie na nadchodzące zagrożenia. W zakresie reagowania na zaistniałe incydenty warto przypomnieć, że
w Europie działa już centrum zapobiegania cyberprzestępczości EC3 (ŹRÓDŁO: www.europol.europa.eu/ec3/).
Dostawcy usług płatniczych i systemy płatności powinni wdrożyć środki bezpieczeństwa zgodnie z opracowanymi politykami bezpieczeństwa w celu przeciwdziałania zidentyfikowanym ryzykom. Środki te powinny uwzględniać wiele linii obrony, w przypadku
których, niepowodzenie jednej linii obrony jest niwelowane przez kolejną linię obrony
(„dogłębna obrona”). Analiza ryzyka, aby nadążyć za zmianami, musi być wpisana w proces jako podejście iteracyjne i odpowiednio częste. Należy ją przeprowadzać cyklicznie,
nawet jeśli nie są wykonywane zmiany w systemie czy aplikacji.
Warto zweryfikować, czy w ramach istniejących rozwiązań oraz nowo powstających,
stosowane są odpowiednio następujące techniki:
nadawanie minimalnych uprawnień niezbędnych do wykonywania obowiązków,
odpowiednia konfiguracja środowisk, systemów, aplikacji, zgodna z najlepszymi
praktykami,
cykliczne audyty wewnętrzne i zewnętrzne, których celem jest testowanie rzeczywistego
bezpieczeństwa (w tym testy penetracyjne oraz socjotechniczne).
Dostawcy usług płatniczych powinni wdrożyć procesy zapewniające, aby wszystkie
transakcje były odpowiednio „śladowane” i monitorowane. Dzienniki zdarzeń, w których
„śladowane” są dane, muszą pozwalać na łatwe wykrywanie wprowadzania nowych oraz
modyfikowania i usuwania istniejących danych transakcji. Ważne, aby aplikacje produkowały ustrukturyzowane logi, co pozwoli na łatwiejsze wykorzystanie narzędzi typu
SIEM oraz ich elastycznego przeglądania i przeszukiwania. Ważne, aby zaimplementować narzędzia śledzenia wprowadzania i modyfikacji transakcji, wraz z mechanizmem
sprawdzania integralności danych kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa. Ponadto dostawcy usług płatniczych powinni wdrożyć proces automatycznej analizy danych transakcji oraz narzędzia do oceny dzienników zdarzeń.
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BEZPIECZEŃSTWO PŁATNOŚCI INTERNETOWYCH
W kontekście powyżej określonych zaleceń przeanalizowaliśmy stosowane przez największe banki mechanizmy płatności elektronicznych. Wszystkie analizowane przez nas
banki oferowały płatności internetowe – pay-by-link. Jest to metoda, w której klient
po wykonaniu zakupów w sklepie internetowym przekierowywany jest do serwisu transakcyjnego swojego banku. Po zalogowaniu czeka na niego gotowa formatka przelewu,
którą pozostaje jedynie autoryzować.
W przypadku płatności kartami w internecie cztery z przeanalizowanych z nas banków
nie posiadały technologii 3D Secure. Technologia ta wymusza na kliencie dodatkową autoryzację płatności kartowej przez podanie dodatkowego kodu autoryzacyjnego dostarczonego przez bank.

BNP Paribas

Pekao S.A.

mBank /
Orange Finanse

T-Mobile / Alior

Getin

ING

PKO BP

3D Secure przy
płatności kartą

Reiffeisen
Polbank

Autoryzacja
w PayByLink

Millennium

Bezpieczeństwo

BZWBK

TABELA – BEZPIECZEŃSTWO PŁATNOŚCI INTERNETOWEJ W BANKACH

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

ŚRODKI ZABEZPIECZENIA KLIENTA W BANKOWOŚCI
ELEKTRONICZNEJ W KONTEKŚCIE REKOMENDACJI
Klienci powinni być odpowiednio identyfikowani – zgodnie z europejskim prawodawstwem w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Powinni oni także musieć potwierdzać wolę wykonania płatności internetowej z wykorzystaniem danej usługi przed
uzyskaniem do niej dostępu. Dostawcy usług płatniczych powinni zapewniać klientom odpowiednie informacje dotyczące wymagań (np. sprzętu, procedur) w zakresie bezpiecznego przeprowadzania transakcji płatności internetowych oraz informować o zagrożeniach.
Regulacje w zakresie bezpieczeństwa bankowości elektronicznej zwracają szczególną uwagę na uwierzytelniania klienta. Inicjowanie płatności internetowej, jak również
dostęp do wrażliwych danych płatniczych, powinny być chronione silnym uwierzytelnianiem klienta.
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Rekomendacja wprowadzona przez KNF dopuszcza odstępstwo dla:
zaufanych odbiorców,
transakcji między rachunkami własnymi,
przelewów w ramach tego samego dostawcy (analiza ryzyka),
niskokwotowych operacji zgodnie z dyrektywą dotyczącą usług płatniczych,
Dodatkowo dostawca usług może dobierać uwierzytelnianie na podstawie oceny ryzyka.
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Bezpieczeństwo

BZWBK

TABELA – WYBRANE NARZEDZIA ZARZADZANIA BEZPIECZEŃSTWEM PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNEJ W BANKACH

Dostawcy usług płatniczych powinni zapewnić, aby wnioskowanie przez klientów o narzędzia autoryzacyjne wymagane do korzystania z usług płatności internetowych, odbywało się w bezpieczny sposób, np. poprzez oprogramowanie podpisane cyfrowo lub poprzez dedykowane i sprawdzone oprogramowanie. Dostawcy powinni ustalić limity dla
usług płatności internetowych oraz mogą udostępniać klientom możliwość dalszego
ograniczania ryzyka w ramach tych limitów. Mogą również świadczyć usługi ostrzegania
i zarządzania profilem klienta. Dostawcy usług płatniczych powinni potwierdzać klientom zainicjowanie płatności oraz dostarczać klientom we właściwym czasie informacje
niezbędne do weryfikacji, czy transakcja płatnicza została poprawnie zainicjowana i/lub
wykonana. Wszystkie banki przez nas przeanalizowane dawały swoim klientom dostęp
do dodatkowych informacji i ustawień bezpieczeństwa swoich usług bankowości elektronicznej. Możliwość zarządzania tymi ustawieniami pozwala klientom dostosować poziom
zabezpieczeń i wygody do swoich upodobań.
Wszystkie platformy bankowości elektronicznej pozwalają na blokowanie i odblokowywanie kanałów dostępu do banku. Jest to funkcjonalność już wręcz obligatoryjna,
ze względu na mnogość urządzeń, z których klient lub przestępca podszywający się pod
niego, może się do banku zalogować.
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Kolejną, bardzo ważną z perspektywy klienta, funkcjonalnością jest możliwość definiowania i zmiany limitów transakcji przez systemy bankowości internetowej. Pozwala ona
na zmianę limitów w dowolnym momencie przy pomocy dodatkowej autoryzacji. Jest
to funkcjonalność, która jednocześnie podnosi bezpieczeństwo środków klienta i pozwala
mu na dokonanie wygodnej zmiany bez konieczności odbycia wizyty w oddziale.
Ważnym, ale często ignorowanym przez klientów, elementem bezpieczeństwa bankowości internetowej jest rejestr operacji wykonywanych na koncie. Większość banków pokazuje w niej próby logowania, udane i nieudane. Funkcjonalność ta pozwala na szybką
weryfikację tego, czy ktoś nieuprawniony próbował logować się na konto klienta i na to,
aby w czas zawiadomić bank o takim incydencie oraz zmienić hasło do usług bankowości
elektronicznej. Duża liczba z puli analizowanych banków daje także klientom możliwość
opcjonalnego ustawienia dodatkowej autoryzacji przy logowaniu do usług bankowości
internetowej. W większości przypadków jest to możliwość ustawienia wymagania wpisania kodu autoryzacyjnego z SMS’a lub tokena. Zwiększa to bezpieczeństwo dostępu
do usług internetowych, jednak pogarsza doświadczenie użytkownika w korzystaniu
z bankowości elektronicznej
Większość banków oferuje także logowanie z zastosowaniem hasła maskowanego,
jednak jest to funkcjonalność, która jest niewygodna dla klientów i tworzy jedynie iluzję
dodatkowego zabezpieczenia. Hasła maskowane są nieefektywne i nie stanowią już problemu dla przestępców, którzy są w stanie mimo to zarazić urządzenie klienta złośliwym
oprogramowaniem np. key-loggerem lub koniem trojańskim.
Kolejnym zabezpieczeniem jest ograniczona liczbę prób logowania i uwierzytelniania,
zasady wygaszenia sesji oraz ograniczenia ważności uwierzytelnienia, ustanowiona maksymalna liczba nieudanych prób logowania i uwierzytelnienia, po której następuje czasowa lub trwała blokada, bezpieczne procedury odblokowania usług, które należy monitorować pod kątem prób oszustw, zamykanie nieaktywnych sesji po określonym czasie.
Mechanizmy monitorowania transakcji mające na celu zapobieganie, wykrywanie
i blokowanie oszukańczych transakcji płatniczych powinny być uruchamiane przed ostateczną autoryzacją płatności przez dostawcę usług płatniczych, w tym oczywiście banki.
Podejrzane transakcje i transakcje wysokiego ryzyka powinny podlegać procedurze weryfikacji i wykrywanie oszustw zawierającej wykorzystanie tzw. blacklist, analizę wzorców zachowań, urządzeń klienta, szkodliwego oprogramowania, znanych scenariuszy
oszustw. Wrażliwe dane płatnicze powinny podlegać ochronie w zakresie ich przechowywania, przetwarzania i przesyłania. Dane do identyfikacji i uwierzytelnienia należy przesyłać jedynie w komunikacji szyfrowanej, najlepiej z uwierzytelnieniem obustronnym
tak, aby nie było możliwe wpięcie się pomiędzy klienta a system transakcyjny.
Według omawianej rekomendacji, jeśli chodzi o edukację i komunikację z klientami, należy spełnić następujące warunki:
ustanowić bezpieczny kanał do komunikacji,
informować o tym kanale oraz informować o sposobie przekazywania komunikacji
na temat bezpieczeństwa,
zapewnić klientom wsparcie w odniesieniu do bezpiecznego korzystania z usług płatności
internetowych i komunikować się z nimi w sposób umożliwiający im stwierdzenie
autentyczności otrzymanych wiadomości.
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CHECKLISTA ZGODNOŚCI Z REKOMENDACJĄ KNF
PYTANIA DO „CHECK-LISTY” WERYFIKUJĄCEJ POZIOM DOSTOSOWANIA
DANEJ INSTYTUCJI DO WYMAGÓW REKOMENDACJI:
1. Czy polityka bezpieczeństwa lub oddzielny dokument obejmuje bezpieczeństwo płatności w ramach posiadanych systemów? (Niezależnie od tego czy systemy znajdują się
w infrastrukturze czy też są rozwijane lub utrzymywane poza infrastrukturą instytucji. Polityka powinna zawierać cele oraz dopuszczalne ryzyko, ponadto określać role i odpowiedzialność osób biorących udział).
2. Czy przeprowadza się i dokumentuje ocenę ryzyka? (Rezultaty oceny ryzyka oraz przeglądów powinny być zatwierdzane przez wyższą kadrę kierowniczą).
3. Czy zapewnia się zapisy w Umowach z dostawcami zewnętrznymi w zakresie informowania i współpracy w przypadku wystąpienia incydentów bezpieczeństwa?
4. Czy prowadzi się proces monitorowania, obsługi i realizacji działań następczych w stosunku do incydentów bezpieczeństwa oraz skarg klientów?
5. Czy posiada się procedurę natychmiastowego powiadamiania odpowiednich władz
(nadzorczych, regulacyjnych czy odpowiedzialnych za ochronę danych)?
6. Czy istnieje procedura współpracy z właściwymi organami ścigania w zakresie istotnych incydentów bezpieczeństwa?
7. Czy w umowach handlowych wymaga się, by partnerzy współpracowali w przypadku
wystąpienia istotnych incydentów związanych z bezpieczeństwem płatności? (Jeśli dostawca usług płatniczych uzyska świadomość, że e-sklep nie współpracuje w sposób adekwatny do zapisów w umowie, powinien podjąć kroki zmierzające do wyegzekwowania
tych zapisów lub wypowiedzieć umowę).
8. Czy przeprowadza się analizę ryzyka każdego nowego produktu na etapie wdrażania?
9. Czy dostawcy produktów bądź usług również przeprowadzają analizy ryzyka nowych
produktów na etapie wdrażania? (Potwierdzone co najmniej oświadczeniem w tym zakresie, najlepiej zapis w umowie, zgodność ze standardami, np. PCI DSS).
10. Czy dla nowych produktów przeprowadza się audyty architektury rozwiązania pod kątem bezpieczeństwa?
11. Czy spełniona jest zgodność z rekomendacją D?
12. Czy uwzględniono mechanizmy bezpieczeństwa w zakresie szczegółowego rejestrowania płatności? (W szczególności możliwość zweryfikowania integralności danych transakcji oraz jej przebiegu).
13. Czy istnieją narzędzia umożliwiające łatwą analizę wprowadzania i zmian danych
transakcji w trakcie jej przetwarzania w ramach usług płatniczych?
14. Jeśli świadczy się usługi agenta rozliczeniowego czy wymagasz w umowach zawieranych z akceptantami przechowującymi informacje dotyczące płatności, aby wdrożyli oni
odpowiednie procesy wspierające możliwość śledzenia?
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15. Czy klienci usług płatniczych są identyfikowani w sposób bezpieczny przed uzyskaniem dostępu do usług płatności (w niezależnym od płatności kanale)? (Należy dokumentować sposób identyfikacji).
16. Czy klient ma możliwość uzyskania informacji związanych z bezpieczeństwem płatności przed dostępem do usługi?
17. Czy istnieje sposób przekazania informacji klientowi, jeśli pojawi się konieczność poinformowania o incydencie bezpieczeństwa lub przekazania informacji związanej z bezpieczeństwem?
18. Czy umowa ramowa z klientem pozwala zablokować określoną transakcję lub instrument płatniczy ze względów bezpieczeństwa? (Powinna ona określać metody i terminy
powiadamiania klienta oraz sposób, w jaki klient może skontaktować się z dostawcą usług
płatniczych w celu odblokowania transakcji lub usługi płatności internetowych zgodnie
z dyrektywą ws. usług płatniczych).
19. Czy utworzenie i modyfikacja płatności wymagają silnego uwierzytelnienia klienta?
20. Czy uzyskanie dostępu do wrażliwych danych płatniczych lub modyfikacja tych danych wymaga silnego uwierzytelniania klienta?
21. Czy transakcje z użyciem kart są zabezpieczone z użyciem protokołu 3D Secure?
22. Czy płatności mobilne uwzględniają możliwość włączenia silnego uwierzytelniania
klienta?
23. Czy komunikacja z akceptantami w celu zainicjowania płatności internetowych
oraz dostępu do wrażliwych danych płatniczych jest zabezpieczona uwierzytelnianiem
obustronnym?
24. Czy wykorzystuje się pojedyncze narzędzie silnego uwierzytelniania klienta dla wszystkich usług płatności internetowych?
25. Czy autoryzacja płatności wspiera zabezpieczenie integralności danych transakcji oraz
ich łatwą weryfikację w przypadku próby podrobienia kluczowych danych: kwoty i odbiorcy?
26. Czy procedura wnioskowania o narzędzie uwierzytelniania/autoryzacji wymaga bezpiecznego kanału?
27. Jeśli wykorzystywane są hasła jednorazowe, to czy jest zapewnione, że okres ważności takich haseł był ograniczony do niezbędnego minimum? (Zwykle kilka minut do wygaśnięcia sesji).
28. Czy określono maksymalną liczbę nieudanych prób logowania i uwierzytelniania?
29. Czy określono bezpieczne procedury reaktywowania zablokowanych usług płatności
internetowych?
30. Czy określono maksymalny czas nieaktywności sesji?
31. Czy uwzględniono systemy wykrywania i zapobiegania oszustwom w celu identyfikacji
transakcji podejrzanych?
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32. Czy wykorzystuje się system wykrywania infekcji sesji przez szkodliwe oprogramowanie?
33. Czy wdrożono procedury reagowania na wykryte oszustwa i wymiany informacji o nich
między dostawcami usług płatniczych w sposób szybki i bezpieczny?
34. Czy dane wykorzystywane do identyfikacji i uwierzytelniania klientów są odpowiednio
zabezpieczone przed niepowołanym przejęciem w trakcie wprowadzania, przetwarzania
oraz przechowywania?
35. Czy podczas płatności zapewniono poufność i integralność danych w trakcie wymiany
wrażliwych danych płatniczych?
36. Czy istnieje bezpieczny kanał do komunikacji z klientem?
37. Czy klienci mają dostęp do informacji edukacyjnych na temat higieny bezpieczeństwa
związanej z płatnościami?
38. Czy klienci znają sposób na zgłaszanie incydentów oraz wątpliwości związanych z bezpieczeństwem płatności?
39. Czy istnieje spójna procedura i nadzór nad komunikacją na temat bezpieczeństwa
płatności w różnych kanałach elektronicznych?
40. Czy klient ma możliwość ustalenia limitów przed dostępem do usług płatności?
41. Czy w trakcie dostępu do usług istnieje możliwość zmiany limitu w tym samym kanale
(taka usługa powinna być uważana za wrażliwą)?
42. Czy istnieje bezpieczny kanał do powiadomienia klienta o zdarzeniach dotyczących
płatności lub innych wrażliwych operacji?
43. Czy istnieje możliwość zweryfikowania statusu płatności w bezpiecznym kanale (innym od płatności i najlepiej w czasie rzeczywistym)?
44. Czy dokumenty udostępniane klientowi w wersji elektronicznej są zabezpieczone
przed podrobieniem?
Wszystkie procedury, analizy i audyty muszą być potwierdzane raportami dostępnymi dla
kadry zarządzającej oraz odpowiednich osób nadzorujących w zakresie bezpieczeństwa
usług płatności.
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Doradztwo
dla sektora IT
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Obserwujemy trendy. Wspieramy budowę strategii cyfrowych

8. WPŁYW INNOWACJI IT NA
BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI
ELEKTRONICZNEJ
W XXI wieku coraz bardziej odczuwamy szybkość zmian, szczególnie widoczne jest
to w zakresie bankowości elektronicznej. Dziś mamy do czynienia z bankowością mobilną czy płatnościami zbliżeniowymi kartami, wkrótce standardem będą płatności telefonem. Jak widać wpływ innowacji IT na bankowość i płatności jest bardzo duży, podobnie
jest w zakresie bezpieczeństwa bankowości elektronicznej.
Te zmiany można podzielić na te widoczne dla klienta, mające wpływ na jego odczucia związane z „codziennym bankowaniem” oraz te niewidoczne „na froncie” obsługi,
a związane z zabezpieczeniem systemów, monitorowanie aktywności czy też wdrażaniem zupełnie nowych rozwiązań technicznych po stronie banku czy instytucji płatniczej.
Rok 2014 przyniósł zmiany związane z dostosowaniem do rekomendacji
D w zakresie zmian głównie wewnątrz
instytucji bankowych. Wydaje się, że
w roku 2015 główne zmiany będą dotyczyć zmian związanych z bankowością mobilną, a więc dostosowaniem
zabezpieczeń klienta oraz systemów
banku do coraz większej mobilności
oraz liczby urządzeń, z których klienci
będą korzystać do kontaktu z bankiem.
Na konferencji RSA związanej z bezpieczeństwem, która miała miejsce w San
Francisco w kwietniu 2015 głównymi
poruszanymi tematami były kradzież
tożsamości użytkowników oraz śledzenie zagrożeń w cyberprzestrzeni. Wydaje nam się, że takie będą główne kierunki, w jakich będą zmierzać regulacje
bezpieczeństwa bankowości elektronicznej, zarówno w Polsce jak i Europie.

PRZYKŁAD

Waratek zwycięzcą w kategorii najbardziej innowacyjnego rozwiązanie na konferencji RSA w 2015 roku.
Rozwiązanie firmy Waratek wygrało, gdyż
jako jedno z niewielu rozwiązań na rynku
daje możliwość zabezpieczania aplikacji na
poziomie tzw. kontenera w serwerze aplikacyjnym. Nie ma konieczności ingerowania
w aplikację czy nawet znajomości kodów
źródłowych. Rozwiązanie pozwala zabezpieczać aplikacje pisane w języku Java.

Kolejny aspekt związany z bezpieczeństwem bankowości elektronicznej, zyskujący
na znaczeniu, to bezpieczeństwo aplikacji mobilnych. Będzie to trend coraz bardziej widoczny w 2016 roku i wydaje się, że będzie coraz istotniejszy z uwagi na rosnącą liczbę
aplikacji bankowych oraz związanych z płatnościami. Świat aplikacji mobilnych w połączeniu z coraz większą otwartością interfejsów bankowych pozwoli otworzyć zupełnie
nowe możliwości w zakresie innowacji biznesowych oraz technicznych, których świadkami jesteśmy już od jakiegoś czasu. Jednocześnie w zakresie bezpieczeństwa aplikacji
jest przestrzeń na wiele nowych rozwiązań, czego przykładem mogą być takie firmy jak
Waratek oraz BugCrowd.
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Wykrywanie luk w aplikacjach to pewien proces, który warto zaadresować w procesie wytwarzania oprogramowania, gdyż im wcześniej wykryjemy problem, tym łatwiejsze i tańsze będzie jego usunięcie. Programy takie jak Bugcrowd pomagają w sposób
bezpieczny przetestować bezpieczeństwo naszej aplikacji. Jest to platforma pozwalająca na wynajmowanie usług specjalistów z całego świata, którzy mają doświadczenie
w testowaniu aplikacji. Wynagrodzenie płaci się za wykryte słabości, dzięki zapewnieniu
poufności, twórcy mają czas na poprawienie błędu. Z usług tego typu platform korzystają dostawcy różnych usług elektronicznych np. Facebook, Airbnb, Dropbox, LinkedIn.
Od połowy 2014 roku do grona firm korzystających z usług Bugcrowd dołączył bank Simple, który płaci do 1500 USD za wykrycie luki (dotychczas znaleziono 20).

PRZYKŁADY NAJCIEKAWSZYCH WDROŻEŃ
W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH NA CAŁYM ŚWIECIE
DOTYCZĄCE METOD AUTORYZACJI I ZABEZPIECZEŃ
BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
Kanadyjski bank Tangerine zaimplementował uwierzytelnianie głosowe w bankowości
mobilnej. Spodziewamy się wkrótce kolejnych wdrożeń biometrii głosowej w bankowości elektronicznej oraz usługach powiązanych takich, jak np. obsługa w call center.
Biometria głosowa daje szanse na wykorzystanie możliwości telefonów, aby zapewnić wysokie bezpieczeństwo uwierzytelniania użytkownika, zachowując jednocześnie
znakomity poziom wygody użytkowania oraz odczuć klienta. Wymaga to jednak analizy procesu aktywacji oraz odblokowania z użyciem innej metody w razie problemów
z uwierzytelnianiem głosowym. Dotychczasowe wdrożenia niestety pokazują, że nie
jest łatwo przekonać użytkowników do korzystania z tej metody. Dlatego ważne jest
budowanie świadomości klientów oraz dopracowanie procesu aktywacji oraz uwierzytelniania tak, aby doświadczenie klienta było na wysokim poziomie.
Kolejną metodą biometryczną, która była testowana w bankowości jest rozpoznawanie twarzy. Chiński internetowy bank Webank wykorzytał ją w pilotarzu procesu zakładania konta przez internet, do testów mieli dostęp jedynie pracownicy. W celu szerszego wdrożenia konieczne jest uzyskanie zgody regulatora. Z kolei Bank HSBC użył
rozpoznawania twarzy w bankowości oddziałowej w Wielkiej Brytanii już w roku 2008.
Poza metodami uwierzytelniania opartymi o biometrię, które z pewnością będą się
rozwijać w kolejnych latach warto również odnotować pierwsze próby uwierzytelniania w oparciu o tokeny działające w technologii Bluetooth 4.0 Low Energy. Przykładem
mogą być próby banku Halifax z wykorzystaniem opaski mierzącej tętno Nymi Band
jako narzędzia uwierzytelniające w bankowości mobilnej. Tego typu metody są też już
standardowo dostępne na urządzeniach Android od wersji 5.0.
Na koniec jako uzupełnienie metod uwierzytelniania warto wspomnieć o profilowaniu
urządzeń klienta w celu wykrywania kradzieży czy prób oszustwa. Kilka banków, między innymi w Stanach Zjednoczonych, wdrożyło rozwiązanie 41st parameter (grupa
Experian), które w połączeniu z zaawansowaną analizą multikanałową z wykorzystaniem Big Data, pozwala na proaktywne działania w zakresie bezpieczeństwa.
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INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA WDRAŻANE W START-UPACH
Z SEKTORA FINTECH NA CAŁYM ŚWIECIE DOTYCZĄCE
METOD AUTORYZACJI I ZABEZPIECZEŃ BANKOWOŚCI
ELEKTRONICZNEJ
Rok 2014 obfitował w medialne informacje o skutecznych atakach na kolejne instytucje na całym świecie, co spowodowało rosnące zainteresowanie mediów oraz specjalistów związanych z bezpieczeństwem narzędzi, które mają pozwolić w przyszłości
uniknąć podobnych incydentów. Na całym świecie pojawiła się ogromna ilość małych
i dynamicznych firm, start-up’ów, które zaproponowały ciekawe produkty związane
z bezpieczeństwem. Czy takie firmy mają szanse w walce o rynek z korporacjami takimi
jak RSA, IBM, CISCO? Wydaje się, że w walce bezpośredniej nie mają wielkich szans, jednak jest kilka przykładów, że dzięki dofinansowaniu oraz świetnym rozwiązaniom firmy
takie są w stanie się rozwijać i stać się konkurencją dla wspomnianych gigantów, lub
moga byc przez nie wykupione z uwzględnieniem atrakcyjnej wyceny.
W zakresie zabezpieczania urządzeń końcowych oraz serwerów w firmach na całym
świecie warto wymienić połączone firmy Bit9 oraz Carbon Black, które są w stanie
konkurować z firmą IBM. W oparciu o jej analizy działa wiele rozwiązań korporacyjnych, również kolejne firmy związane z bezpieczeństwem w Internecie zaczynają integrować się z tym rozwiązaniem.
W oparciu o rozwiązanie Bit9 + Carbon Black działa platforma firmy RedCanary (www.
redcanary.co), która uprościła znacząco zarządzanie wykrywaniem zagrożeń w środowisku od 500 do nawet 100 000 urządzeń końcowych. Firma działająca od lutego 2014,
opracowała rozwiązanie, które znacząco eliminuje liczbę fałszywych powiadomień
o wykryciu potencjalnego naruszenia bądź ataku, co w środowisku rosnącej liczby
urządzeń mobilnych jest powszechne.
Firma Norse (www.norse-corp.com) powstała w 2010 roku, jest globalnym liderem
w zakresie wykrywania ataków w cyberprzestrzeni. Jest twórcą platformy o nazwie
DarkMatter, która pozwala na szybsze reagowanie niż rozwiązania dotychczasowe
na pojawiające się zagrożenia.
Fortscale powstała w 2012 roku, zaimuję się wykrywaniem wewnętrznych zagrożeń
z wykorzystaniem standardowych narzędzi Big Data (Apache Hadoop), zapewnia pełną
integrację z wieloma narzędziami typu SIEM czy Splunk. Firma dostarcza technologię
do budowy skalowalnych rozwiązań analizy ryzyka dotyczącej aktywności użytkowników w firmie, w tym również wizualizacji i raportowania.
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EKSPERT RAPORTU:
WOJCIECH DWORAKOWSKI
Lider polskiego oddziału fundacji OWASP
WPŁYW ZMIAN W ŚRODOWISKU IT NA BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
Niewątpliwie – innowacje i zmiany w środowisku IT będą miały duży wpływ na bezpieczeństwo bankowości elektronicznej. Przy czym może to być zarówno wpływ pozytywny jak i negatywny. Nowe technologie to również nowe możliwości konstruowania
zabezpieczeń, które będą podnosić poprzeczkę dla intruzów a jednocześnie będą
bardziej przyjazne dla użytkownika. Mam tutaj na myśli np. nowe możliwości jakie
dostarczają urządzenia mobilne, integrację biometrii w aplikacjach dla użytkownika,
nowe metody autoryzacji transakcji czy zastosowanie „big data” do analizy zachowań
klientów (i intruzów).
Z drugiej strony, każda nowa technologia zwiększa stopień skomplikowania systemów
informatycznych i jest nowym obszarem, gdzie mogą powstawać defekty bezpieczeństwa. Historia pokazuje, że nawet (a może zwłaszcza) w systemach uznanych
dostawców odnajdywano bardzo istotne podatności. Obecnie mamy do czynienia
ze swoistym „wyścigiem zbrojeń” – nie tylko pomiędzy bankami a intruzami ale także
pomiędzy konkurującymi między sobą o klienta instytucjami finansowymi. Każdy chce
jak najszybciej zaskoczyć klienta i konkurencję czymś innowacyjnym, pokazać że się wyróżnia. Chcemy mieć więcej w jeszcze krótszym czasie a takie warunki sprzyjają powstawaniu defektów w systemach i oprogramowaniu. W tym defektów bezpieczeństwa.
Dlatego ważne jest żeby weryfikować skuteczność nowych rozwiązań zabezpieczających, sprawdzając czy działają zgodnie z założeniami, czy będą przeciwdziałać nie tylko obecnym metodą stosowanym przez intruzów ale także oprą się rozwojowi i adaptacji tych technik. Można to robić na etapie testów odbiorczych ale znacznie lepiej
jest weryfikować pomysły „na papierze”, zanim zostaną podjęte nieodwracalne decyzje.
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9. PERSPEKTYWY ROZWOJU
Rok 2015 to rok dodatkowych inwestycji w zabezpieczenie instytucji finansowych. Kluczowe kierunki zmian dotyczą z jednej strony inwestycji w mechanizmy wewnętrzne, takie jak:
przegląd polityk bezpieczeństwa i dostosowanie do regulacji,
wdrożenie zabezpieczeń urządzeń końcowych ( przesunięcie akcentu z wcześniejszej
koncentracji na zabezpieczaniu infrastruktury),
tworzenie narzędzi do zarządzania incydentami i zespołó w do szybkiego reagowania
oraz wymiana informacji o zagrożeniach w cyberprzestrzeni.
tworzenie zabezpieczeń danych i usług w chmurze.
Z drugiej strony inwestycje dotyczyć będą zmian w zakresie wsparcia użytkowników bankowości elektronicznej, co oznacza:
standaryzacji i rozwoju narzędzi i procesów uwierzytelniania i autoryzacji, szczególnie
w zakresie bankowości i płatności mobilnych (patrz wcześniej omawiany standard fido).
edukację klientów w celu budowania zrozumienia zagrożeń oraz ich mitygacji.
wykorzystywanie szyfrowania i podpisów cyfrowych w celu zabezpieczenia danych
finansowych oraz komunikacji, w szczególności zabezpieczenie przed podmianą rachunku.
Duże firmy mogą ewoluować w tym kierunku korzystając z narzędzi związanych z zabezpieczaniem systemów elektronicznych IBM, HP, Intel. Mniejsze banki czy dostawcy usług
płatniczych muszą wynajmować usługi, bądź szukać tańszej alternatywy i tu jest przestrzeń dla rozwiązań dostarczanych w chmurze.

CZY ROZWIĄZANIA MOBILNE MOGĄ SIĘ RÓWNAĆ
Z KANAŁAMI INTERNETOWYMI POD WZGLĘDEM MOCY
STOSOWANYCH NARZĘDZI AUTORYZACJI?
Aktualnie świat rozwiązań mobilnych jest bardzo mocno nastawiony na rozwój
i w przypadku bankowości również to obserwujemy. Priorytetem jest rozwój funkcjonalny, wygoda użytkowania. Skomplikowane hasła oraz narzędzia typu kody jednorazowe
wysyłane poprzez kanał SMS czy też umieszczane na karcie kodów, stają się barierą
funkcjonalną w kanale mobilnym, co spowoduje konieczność poszukiwania łatwiejszych a zarazem bezpiecznych rozwiązań.
Z wykorzystaniem wbudowanych czujników w urządzenia mobilne, możemy wykorzystać w sposób łatwiejszy i co najważniejsze bezpieczniejszy takie metody, jak biometria
czy uwierzytelniania urządzeń. Dzięki czemu zabezpieczenia mobilne są w stanie w przyszłości zrównać się, a nawet przewyższyć zabezpieczenia stosowane obecnie w Internecie, jednocześnie należy pamiętać, że zagrożenia również ewoluują.
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ROZWÓJ BANKOWOŚCI MOBILNEJ A „ŚWIĘTY GRAAL”
AUTORYZACJI
Rozwój narzędzi i metod autoryzacji dla kanałów mobilnych będzie motorem rozwoju w roku 2015, w kolejnym będziemy mieć do czynienia prawdopodobnie z próbą
standaryzacji rozwiązań opartych o biometrię w celu łatwiejszej integracji i kooperacji
między systemami.
Prawdopodobnie część z tych rozwiązań nie będzie możliwa do zaimplementowania
w innych kanałach, dlatego wydaje się, że rozwiązania mobilne wraz z ich popularyzacją wymuszą zmianę w pozostałych kanałach. Wydaje się prawdopodobne, że naturalne
dążenie do wygody użytkowania spowoduje, że to aplikacje/systemy uwierzytelniania
w kanale mobilnym staną się domyślnymi urządzeniami do uwierzytelniania w innych
kanałach, dla przykładu nie będziemy musieli pokazywać dowodu w oddziale, a jedynie
potwierdzić swoją tożsamość z wykorzystaniem naszego telefonu.
Jednolita metoda autoryzacji zachęca do inwestowania w jej przełamanie, dlatego zabezpieczenie bankowości musi zakładać wiele warstw: monitorowanie, wykrywanie kradzieży tożsamości, a także monitorowanie urządzeń mobilnych.
Ważne jest aby zabezpieczenia, które stosujemy były łatwo adaptowalne do zmieniającego się ryzyka i bieżących zagrożeń. Dlatego system zabezpieczeń musi zakładać wiele
warstw, tak aby w przypadku kompromitacji jednego mechanizmu można było szybko
zareagować i dostosować metody zabezpieczeń. Przykładem może być dziura w protokole SSL, która wymagała bardzo szybkiej reakcji w przegląd podatnych systemów oraz
ich szybką rekonfigurację.
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EKSPERT RAPORTU:
MARTYNA SZCZEPANIAK
Dyrektor Centrum Usług Płatniczych PayU
CZY MOŻE FUNKCJONOWAĆ JEDNOLITA METODA AUTORYZACJI TRANSAKCJI DLA WSZYSTKICH KANAŁÓW?
Zastosowanie bezpiecznych, ale jednocześnie wygodnych dla klienta metod autoryzacji
transakcji staje się ostatnio dużym wyzwaniem, zwłaszcza w kontekście migracji aktywności klientów na kanały mobilne oraz ciągłym wzrostem zakupów w kanałach e-commerce
oraz m-commerce, których integralnym elementem są płatności. Dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w tworzenie rozwiązań do organizacji procesu zakupowego on-line
(sklepów e-commerce, integratorów płatności, a finalnie banków jako dostawców źródła
pieniądza do opłacenia transakcji klienta) kwestie związane z autoryzacją transakcji stają
się elementem kluczowym, który finalnie może zdecydować o pozytywnym zakończeniu
całej transakcji. Należy jednak pamiętać o tym, że proces autoryzacji klienta w procesach
zakupów on-line może być wielowymiarowy i możliwe jest, przy dobrym współdziałaniu
wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces, wykorzystanie wielu aspektów procesu zakupowego do autoryzacji klienta – danych takich jak logowanie do sklepu, historia
zakupów danego klienta, adres do wysyłki towaru, specyfika branży w jakiej działa sklep,
historia współpracy sklepu z integratorem płatności czy wewnętrzne mechanizmy oceny
ryzyka transakcji stosowane przez dostawcę płatności lub bank. Połączenie tych elementów sprawia, że kwestia autoryzacji transakcji przestaje być postrzegana w prosty sposób
jako ‘tradycyjne’ zalogowanie się klienta do bankowości elektronicznej czy też potwierdzenie transakcji z wykorzystaniem mechanizmów 3DSecure. Należy pamiętać również
o tym, że te ‘tradycyjne’ mechanizmy w zderzeniu z mobilem często po prostu sprawiają
klientom kłopot z racji wielkości urządzenia i ograniczeń technicznych. Każdy kto próbował zrealizować transakcję pay-by-link na urządzeniu mobilnym w oparciu o logowanie
do banku hasłem maskowanym i potwierdzenie SMS-kodem dostarczanym na to samo
urządzenia na którym jest realizowana transakcja wie, jakim to może być wyzwaniem dla
klientów. Z kolei sklepy on-line coraz częściej oczekują od dostawców usług płatniczych
rozwiązań, które zapewnią spójny proces płatności we wszystkich kanałach, jakie oferuje swoim klientom – zarówno w sklepie internetowym, jak i na aplikacji mobilnej. Przy
dobrym współdziałaniu podmiotów zaangażowanych w proces płatności oraz jasnym
podziale odpowiedzialności za transakcje możliwe jest wypracowanie rozwiązań, które
sprosta tym oczekiwaniom, a jednocześnie zapewni klientom spójne ‘customer journey’
doprowadzając klienta do szczęśliwego finału procesu zakupowego.
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AUTORZY RAPORTU:

Michał Olczak
Członek zarządu Obserwatorium.biz
Współzałożyciel i członek zarządu Obserwatorium.biz. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w rozwoju bezpiecznych aplikacji, architekt bezpieczeństwa oraz organizator OWASP Poznań. Członek
Forum Bezpieczeństwa Transakcji Elektronicznych ZBP.

dr Miłosz Brakoniecki
Członek zarządu Obserwatorium.biz
Współzałożyciel i członek zarządu Obserwatorium.biz. Doktor
nauk humanistycznych UAM w Poznaniu (specjalność socjologia), skończył studia podyplomowe ze strategii i planowania biznesu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 2006-2014
dyrektor bankowości elektroniczne w Banku Zachodnim WBK,
gdzie odpowiadał za rozwój biznesowy bankowości elektronicznej, sprzedaż przez kanały elektroniczne oraz płatności elektroniczne w banku. W l. 2012-14 członek Prezydium Rady Bankowości
Elektronicznej Związku Banków Polskich. Współtwórca największego 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 biznesowym bankowości mobilnej i internetowej.

Joanna Borek
Analityk Obserwatorium.biz
Studentka Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej kierunku
Informatyka i Ekonometria na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, z doświadczeniem w bankowości. Odbywała praktyki w PKO
BP oraz staż w Banku Zachodnim WBK w Obszarze Bankowości Mobilnej i Internetowej, który wspierała w realizacji bieżących zadań.
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O EKSPERTACH RAPORTU:
Martyna Szczepaniak
Dyrektor Centrum Usług Płatniczych PayU
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) na kierunku Finanse i Bankowość
oraz podyplomowych studiów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (Zarządzanie Projektami oraz Finanse i Controlling). Z obszarem
płatności związana praktycznie od początku kariery zawodowej,
przez wiele lat pracowała w jednym z banków komercyjnych nad
projektami związanymi z kartami płatniczymi i bankowością elektroniczną. W PayU współtworzyła centrum autoryzacyjno-rozliczeniowe dla kart płatniczych. Od 2013 roku na stanowisku Dyrektora Centrum Usług Płatniczych odpowiada za obszar rozwoju instrumentów
płatniczych dla Grupy PayU na obszarze CEE, w tym szczególności za
wdrożenie na Polskim rynku usługi PayU Express.

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 testowania 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 Application Security Project).

Przemysław Skowron
Konsultant ds. bezpieczeństwa w elektronicznych kanałach
usług White Cat Security
Twórca nowej marki White Cat Security mającej pomagać odnaleźć
odpowiedź na pytanie: poznajmy Twojego wroga i co dalej? W latach 2008-2015 stworzył i rozwijał zespół CSIRT (Computer Security
Incident Response Team) dla Grupy Alior Bank, wcześniej związany
z portalem Interia.PL i Fundacją PROIDEA. Posiada kilkunastoletnie
doświadczenie jako członek zespołów ofensywnych („red team”)
i defensywnych („blue team”).
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Paweł Widawski
Dyrektor Zespołu ds. Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w Związku Banków Polskich
Jest ekspertem z zakresu prawa usług i systemów płatniczych, bankowości elektronicznej i gospodarki elektronicznej. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskał dyplom
University of Cambridge - British Centre for English and European
Legal Studies. Autor publikacji z zakresu prawa usług płatniczych
(Glosa, Miesięcznik Bank). Adiunkt w Zakładzie Administracyjnego
Prawa Gospodarczego i Bankowego, Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych UW. Uczestnik posiedzeń Rady ds. Systemu Płatniczego
działającej przy Zarządzie NBP, członek Zarządu Europejskiej Rady
ds. Płatności (European Payments Council), członek Komitetu Płatniczego Europejskiej Federacji Bankowej.
W Komisji Europejskiej był członkiem Payment System Expert Market Group, uczestniczył w pracach Grupy Ad – hoc ds. rewizji dyrektywy o Pieniądzu Elektronicznym. Pełnił funkcję Członka Grupy Wsparcia Prawnego i Programme Maangement Forum Europejskiej Rady
ds. Płatności (European Payments Council). Uczestniczy w pracach
legislacyjnych nad regulacjami prawa usług płatniczych.
Jarosław Stasiak
Manager Wydziału Bezpieczeństwa IT w Departamencie Bezpieczeństwa mBank S.A.
Od 10 lat zajmujący się tematami bezpieczeństwa informacji i IT.
Brał udział w wielu projektach związanych z wdrażaniem systemów
technicznych i procesów podnoszących poziom bezpieczeństwa,
szczególnie w obszarze Cyber Crime. Nadzoruje prace zespołu odpowiedzialnego za obsługę i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa
IT, działania w zakresie informatyki śledczej, testy penetracyjne i audyty bezpieczeństwa. Posiada duże doświadczenie z zakresu analizy
antyfraud, przeciwdziałania skutkom złośliwego oprogramowania
oraz innych zagrożeń z cyberprzestrzeni.

Jacek Uryniuk
Współzałożyciel i redaktor Cashless.pl
Dziennik Gazeta Prawna
Współzałożyciel i redaktor serwisu Cashless.pl, poświęconego nowoczesnym 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, płatnościami mobilnymi, aplikacjami finansowymi na smartfony. Uhonorowany tytułem Dziennikarza Roku przez Kapitułę VII Kongresu Gospodarki 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.
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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
płatności elektronicznych Audyt i doradztwo w zakresie cyber-security dla przedsiębiorstw działających w obszarze 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 rozwiązań;
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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METODOLOGIA PRZYGOTOWANIA RAPORTU:
Raport „Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej” został przygotowany w oparciu o
badanie bezpośrednie aplikacji bankowości elektronicznej banków opisanych w raporcie,
analizy desk research polegającej na pozyskiwaniu informacji na stronach internetowych,
na infoliniach oraz w oddziałach banków. Dane związane z incydentami bezpieczeństwa
zostały pozyskane z publicznych raportów publikowanych przez operatorów internetu
bądź zespołów zajmujących się bezpieczeństwem. Zespół przygotowujący raport założył
rachunki we wszystkich z analizowanych banków wraz z dostępem do usług bankowości
elektronicznej. Analizę przeprowadzono w marcu oraz kwietniu 2015r.
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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”.
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