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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЗАХИСТУ ТРАНЗАКЦІЙ 
ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПЛАСТІКОВИХ КАРТОК

Анотація.  Ознайомлення  з  роботою  пластикових  карт,  здійснення  транзакцій,
методів крадіжки коштів з банківських карт і способами їх запобігти.

Все більше людей користуються пластиковими банківськими картами. Лише мало хто
знає, чим одна карта відрізняється від іншої. (Visa від MasterCard, карта з чіпом від звичайної
карти з магнітною смугою). Багато зберігають гроші на пластиковій картці, так як вважають,
що там вони більш захищені від крадіжки.

На сьогоднішній день в побуті найпоширенішими є карти з магнітною смугою і карти
з чіпом.

Безконтактна  банківська  карта  дійсно  зручна  штука.  Не  потрібно  нічого  нікуди
засовувати, згадувати PIN-код, продавлювати чеки поганою ручкою, не кажучи вже про те,
щоб відраховувати купюри і копатися по кишенях у пошуках дрібниці.  Доклав - і готово,
вільний. Але наскільки це безпечно?

Щодня, з карток українців крадуть гроші. За статистикою 77% українців знають, що
не можна давати реквізити карти, крім її номера, але 76% все-таки розкривають ці дані в
стресовій ситуації І з кожним роком ці махінації стають все більш актуальними. Хакери або
шахраї знаходять різні способи заволодіти чужими грошима.

На  жаль,  більшість  людей,  знаючи  про  «обмани»  по  телефону,  все  одно  можуть
повірити людині з того боку проводу.

Проблема полягає в крадіжці коштів з карт будь-якими способами. Існує безліч при-
чин через що це може статися, наприклад: людський фактор, застосування соціальної інже-
нерії, фізичне викрадення картки, фішинг, фармінг, застосовуються різні пристрої для копію-
вання магнітної смуги карти (скіммінг), використовуються спеціальні накладки на клавіатуру
банкомату для отримання ПІН коду або різні приховані камери для тієї ж мети, і т.п.

Безконтактні транзакції захищені стандартом EMV, що і чіпові карти. На відміну від
магнітної  доріжки,  яку  можна  просто  скопіювати,  з  чіпом  цей  фокус  не  проходить.  За
запитом  терміналу  мікросхема  кожен  раз  генерує  одноразовий  ключ.  Цей  ключ  можна
перехопити, але він уже не підійде для наступної транзакції.

Саме з цього, стає питання інформаційної безпеки. 
Виходячи  з  вище  написаного  можна  сформулювати  таку  ціль:  розібратися  з

можливими методами крадіжки коштів і вивчення методів захисту транзакцій, акцентувати
увагу на цьому інших.

Висновок.  Як  би  це  не  було  сумно,  але  законодавчої  бази  регламентуючої
відповідальність банків при здійсненні шахрайських дій з пластиковими картами в Україні
поки немає. Всі випадки розглядаються кожним банком окремо. Вони проводять своє власне
розслідування і, як правило, якщо ви порушили хоч один пункт договору щодо використання
пластикової карти (передали третім особам, зберігали пін-код в доступному для інших місці,
повідомляли інформацію про термін служби, номер картки або cv1 / cv2 коди третім особам),
то в поверненні коштів буде відмовлено. Для того щоб мати підстави і написати заяву в банк
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- потрібно дочекатися підтвердження проходження транзакції (близько 3-х днів). До цього
моменту  гроші  ще  фактично  знаходяться  на  вашому  рахунку,  і  підстав  для  оскарження
транзакції немає.

Якщо зловмисникові вдасться отримати копію вашої картки без чипа і  пін-код, то,
швидше за все такі операції не відрізнити від скоєних вами особисто і тут теж напрошується
відмова.

Декілька порад:
1) Якщо у вас все ще звичайна карта з магнітною смугою - поміняйте її на карту з

чіпом. (Вона не на стільки дорожча, зате гроші ціліше будуть).
2)  Встановіть  ліміт  на  зняття  коштів  протягом  доби.  При  включеному  СМС-

інформуванні це дозволить з меншими втратами встигнути заблокувати карту.
3) Блокуйте карту відразу як з'явиться підозріла транзакція, багато банків дозволяють

проводити блокування / розблокування карти по телефону.
4)  Уважно дивіться  на  пристрої,  в  які  вставляєте  карту  і  не  передавайте  її  третім

особам.
5) Якщо карта застрягла в банкоматі  - спочатку блокуйте її,  потім можна і  кинути

якщо  немає  часу  або  немає  можливості  знайти  особу  уповноважену  витягти  карту  з
банкомату.
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