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Bank poza bankiem

Funkcjonujàce ju˝
na naszym rynku banki
oferujà bardzo
urozmaiconà palet´
zdalnych us∏ug
o charakterze finansowym,
jednak kierujà jà przede
wszystkim pod adresem
instytucji i osób,
posiadajàcych
nieskr´powany dost´p
do Internetu.

BankowoÊç elektroniczna to wizja pociàgajàca – tak dla klienta, jak
i dla instytucji finansowej. Sporadyczne wizyty w placówce bankowej, unikanie wystawania w kolejkach, sta∏a informacja o saldzie na rachunku,
zdalne zak∏adanie lokat i przemieszczanie pieni´dzy praktycznie wzd∏u˝
i wszerz globu... Intrygujàcy w tej wizji jest równie˝ zysk obu stron ka˝dej
transakcji. Wymierny – powinien pozostawaç po stronie banku. Jednak
ca∏kiem mo˝liwe, ˝e klient zyskujàc na czasie (realizacji transakcji w dost´pie do niezb´dnej informacji, nawiàzywania kontaktu z bankiem - poprzez
Internet przez ca∏à dob´) równie˝ wypracowuje sobie zysk finansowy.
Có˝ w∏aÊciwie oferuje w tej dziedzinie bank klientowi? Postanowi∏am
przyjrzeç si´ ofercie dwóch, losowo wybranych, banków dzia∏ajàcych na
polskim rynku finansowym, by móc odpowiedzieç na to pytanie.
Internetowy system CitiConnect
Bank Handlowy w Warszawie SA, cz∏onek Citigroup, oferuje system
CitiConnect, umo˝liwiajàcy klientom w sferze p∏atnoÊci: autoryzowanie
transakcji on-line, wykorzystanie zarówno standardowej karty kredytowej, jak i karty dla zarejestrowanych u˝ytkowników, bezpieczne po∏àczenia, podglàd transakcji, rozró˝nianie stron transakcji i informowanie zarejestrowanych u˝ytkowników systemu o transakcjach (SMS lub e-mail).
Schemat systemu

Schemat przedstawia przebieg transakcji systemie, krok po kroku. Dwie
jej strony: sprzedajàcy i kupujàcy, majà do wykorzystania sprawdzony ciàg
procedur, stanowiàcy (zdaniem banku) optymalny wariant realizacji transakcji.
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Krok 1: Kupujàcy wchodzi na witryn´ internetowà Sprzedajàcego.
Krok 2: Kupujàcy przeglàda dost´pnà ofert´ produktów oraz sk∏ada zamówienie
on-line.
Krok 3: Kupujàcy akceptuje kwot´ p∏atnoÊci i zostaje przekierowany na serwery
Citigroup, gdzie nast´puje pobieranie danych z witryny Sprzedajàcego, okreÊlenie

praktyka

sumy zamówienia. Kupujàcy otrzymuje informacj´ o potrzebie autoryzacji p∏atnoÊci. Wprowadzenie ˝àdanych danych
jest równoznaczne z rozpocz´ciem procedury zap∏aty.
Krok 4: Dane wprowadzone przez Kupujàcego sà weryfikowane. Transakcja dochodzi do skutku tylko w przypadku
posiadania przez Kupujàcego odpowiednich Êrodków. Kwota uwidoczniona w zamówieniu jest blokowana on-line.
Krok 5: Kupujàcy otrzymuje na ekranie informacj´ o zaakceptowaniu bàdê odrzuceniu p∏atnoÊci.
Krok 6: Kupujàcy jest przekierowywany na witryn´ Sprzedajàcego.
Krok 7: System automatycznie generuje potwierdzenie dla
Sprzedajàcego.
Krok 8: Sprzedajàcy rozlicza w ciàgu 14 dni transakcj´.

Wymagania sprz´towe dla pod∏àczenia CitiConnect sà
niewielkie. Integracja z systemem nast´puje na podstawie przekazanych przez bank informacji technicznych.

System internetowy Sez@m
Wystarczy posiadaç komputer z dost´pem do Internetu, ˝eby móc staç si´ u˝ytkownikiem Systemu Sez@m,
oferowanego przez Bank Handlowy PBK SA. W tym
systemie:
– klient ma dost´p do wszystkich rachunków posiadanych w banku (w tym równie˝ w biurze maklerskim) za pomocà jednego identyfikatora i has∏a
– informacje o rachunkach otrzymuje na stronie
„Moje Finanse”, której zakres i w∏aÊciwoÊci mo˝e
samodzielnie zdefiniowaç
– klient kontroluje operacje dzi´ki zarówno prostym,
jak g∏´boko zawansowanym kryteriom wyboru rejestru wykonanych operacji
– istnieje mo˝liwoÊç automatycznego powiadamiania
o transakcjach na rachunkach - SMS lub pocztà
elektronicznà
– mo˝na zarzàdzaç dost´pem do rachunków przez inne kana∏y elektroniczne – telefon, SMS, WAP.
Us∏ugi bankowoÊci telefonicznej, WAP i SMS sà dost´pne 24 godziny na dob´ przez 7 dni w tygodniu. JeÊli klient posiada telefon komórkowy z protoko∏em
WAP, ma swobodny dost´p do rachunku osobistego
lub rachunku bie˝àcego firmy. Poprzez wpisanie w telefonie adresu strony internetowej banku, mo˝na
w dowolnym momencie, np. zobaczyç list´ rachunków
i ich salda, przeglàdnàç histori´ operacji, wykonaç
przelew zdefiniowany (przelewy dost´pne w kanale
WAP definiuje si´ w bankowoÊci internetowej lub
sk∏adajàc dyspozycj´ w placówce), za∏o˝yç lokat´...
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Wszystko by∏oby dobrze, gdyby nie...
... kilka zupe∏nie prozaicznych, jak mog∏oby si´ zdawaç, przeszkód.
Choç wskazane wy˝ej, dwa z wielu funkcjonujàcych ju˝
na naszym rynku banków, oferujà tak urozmaiconà palet´ zdalnych us∏ug o charakterze finansowym, to kierujà
one swojà ofert´ przede wszystkim pod adresem instytucji i osób posiadajàcych nieskr´powany dost´p do Internetu. A czy takim mianem mo˝na okreÊliç wlokàce si´
w nieskoƒczonoÊç, lub po wielokroç powtarzane, transmisje za pomocà przecià˝onych linii telefonicznych?
Obawy w miar´ sporego jeszcze grona klientów – zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych, przy
czym proporcje jednych do drugich zasadniczo si´ nie
ró˝nià, budzi mo˝liwoÊç przechwytywania przez osoby
niepowo∏ane danych o charakterze finansowym. Konsekwencje przedostawania si´ tego rodzaju informacji
w niepowo∏ane r´ce trudne sà nawet do okreÊlenia.
MyÊl´ tu nie tylko o hakerach, przyjmujàcych sobie za
punkt honoru uzyskiwanie najpilniej strze˝onych informacji. Choç przypadek sprzed miesiàca, kiedy to
mia∏o miejsce w∏amanie na serwer jednego z banków
i przekierowywanie (trudno okreÊliç, jak sporej...) grupy klientów na bliêniaczà stron´, mog∏oby obawy skierowaç tylko i wy∏àcznie na nich...
Niebezpieczeƒstwo celowej lub niezamierzonej utraty
albo wykorzystania poufnych przecie˝ danych, tkwi
równie˝ w samych bankach. Kto i w jaki sposób zar´czy,
˝e jakiÊ Wielki lub Ma∏y Brat nie Êledzi transakcji na naszych rachunkach? Praktycznie niewiele wiadomo o tego rodzaju przypadkach, choç wiadomo, ˝e takowe majà miejsce... Ich upublicznianie naruszy∏oby zaufanie do
banków, wi´c jakoby spraw takich nie by∏o i nie ma.
I jeszcze „czynnik ludzki”, czyli fachowoÊç i kompetencja personelu placówek bankowych. Cz´sto jeszcze
zdarzajà si´ sytuacje, stawiajàce pod znakiem zapytania
zaufanie pok∏adane w bankach przez klientów, a rzecz
dotyczy realizacji sta∏ych zleceƒ. Ile˝ to jeszcze razy
spotkamy si´ z informacjà, ˝e nie zosta∏a zrealizowana
terminowa p∏atnoÊç, zlecona przez klienta, bo... (i tu
pada szereg przyczyn, sprowadzajàcych si´ tylko i wy∏àcznie do braku nadzoru wewnàtrz banku).
Niezale˝nie od wszystkiego, bank kojarzony przy okazji
otrzymania pocztà konwencjonalnà folderu lub kolejnej,
zach´cajàcej oferty us∏ug, powinien byç bankiem „przyjaznym”. A to chyba w tym wszystkim najwa˝niejsze.
(w tekÊcie wykorzystano materia∏y: Citibank Handlowy SA i BPH PBK SA)
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