Elvesztette a bankbiztonságban betöltött vezető szerepét Magyarország
2018. október 17. szerda, 08:15

Visszacsúszott Magyarország a bankbiztonsági ranglistán. Az európai országok közül
hazánk 5 évvel ezelőtt a legbiztonságosabb bankkártyás rendszerrel rendelkezett, ma
azonban már csak az ötödik helyen szerepelünk.

A kártyás tranzakciók értékére jutó csalások aránya 70 százalékkal emelkedett – írja a Portfolio
az EKB friss tanulmányára hivatkozva. A portál hozzáteszi: pánikra semmi ok, hiszen nagyon
alacsony bázisról indulunk, és még így is nagyon jó pozícióban vagyunk.

Az egységes euróövezetben (SEPA) kibocsátott bankkártyákkal történt csaló tranzakciók értéke
2016-ban 1,8 milliárd eurót tett ki, vagyis 2015-höz képest 0,4 százalékkal csökkent, vagyis a
fizetések 41 ezreléke volt csaló tranzakció 2016-ban. A csalások mintegy 73 százaléka a "card
not present" (CNP) típusba tartozott érték szerint, vagyis a csaláshoz a fizikai kártyát nem
használták fel, csak a bankkártya adatait. A csaló tranzakciók 19 százaléka POS-terminálos
vásárlás volt, 8 százalékuk pedig ATM-en keresztül zajlott.

A kártya jelenléte nélküli (CNP) csalások tehát 1,32 milliárd eurót tettek ki 2016-ban, ez volt az
egyetlen olyan kategória, ahol a visszaélések értéke nőtt (2,1%-kal). Kártyapiaci szakértők
egyöntetű véleménye szerint a csalók egyértelműen a kártya jelenléte nélküli csalások felé
mozdultak el az utóbbi években.

A tranzakciók értékére vetített csalások arányát tekintve – mely a bankkártyás csalások
mértékét legjobban leíró arányszám –, 5 évvel ezelőtt még Magyarország vezetett Európában,
most azonban már az ötödik, amely még mindig előkelő helynek minősül. Románia,
Görögország, Litvánia és Lengyelország előzte meg hazánkat.
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Az 5 évvel ezelőtti állapothoz képest itthon durván 70 százalékkal nőtt a csalások aránya, ami a
negyedik legnagyobb arányú növekedés egész Európában.

Magyarországon a kártyás csalások 74 százaléka a plasztik jelenléte nélkül zajlik, 22 százalék
volt a POS-terminálos visszaélések aránya, 4 százalék az ATM-eké.

A kártyás csalások alacsony aránya a gazdasági portál szerint annak is köszönhető, hogy a
kisebb kártyás forgalmú országok kevésbé nyereséges és csábító célpontok a csalók számára.
Azért nőhetett mégis ez a szám, mivel a forgalom gyors ütemben bővül az utóbbi években, így
egyre vonzóbb lesz magyar kártyákkal visszaélni.
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