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1. Wprowadzenie do technologii Finger Vein 
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Dlaczego Finger Vein w bankowości?  

Technologia stworzona dla bankowości (Japonia, 2004) 

Najwyższy poziom bezpieczeństwa (FAR < 0,0001%) 

W pełni chroni prywatność użytkowników 

Wysoka akceptowalność przez klientów banków (>85%) 

Pozytywne opinie organizacji ochrony danych osobowych   
odnośnie stosowania w bankowości  

Kompletne rozwiązanie, w pełni dostosowane do potrzeb   
banków w Europie (bezpieczeństwo, warunki pracy) 

Najwięcej referencji w Europie i na świecie                        
(setki banków, miliony użytkowników) 

Zachowana kompatybilność wdrożonych rozwiązań    
(wzorce, system) – możliwość połączenia systemów  

    Pierwsza na świecie technologia biometryczna 
pozwalająca na elektroniczne podpisanie dokumentów 
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Zasada działania Finger Vein 
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Podczas pobierania wzorca i porównania brane są pod uwagę różnice indywidualne, zmienność  

szerokości naczyń krwionośnych oraz różnice w położeniu palca  

 

Porównanie palca z zarejestrowanym wzorcem referencyjnym  

następuje na czytniku biometrycznym Finger Vein lub na karcie mikroprocesowrowej 

 

Porównanie palca z zarejestrowanym wzorcem referencyjnym obdywa się w czasie rzeczywistym  

(nie bazuje na porównaniu wektorów, jak w przypadku fingerprint) 
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Zastosowania Finger Vein w bankowości 
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Wieloletnia obecność na rynku pozwoliła na opracowanie gamy czytników pozwalających 

na wdrożenie technologii Finger Vein w szerokim zakresie w usługach bankowych, 

wszędzie gdzie wymagane jest silne potwierdzenie deklarowanej tożsamości klienta.  

ODDZIAŁY BANKOMATY 
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Porównanie z innymi metodami autoryzacji 
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login / hasło 

Odcisk palca (np.. Apple Pay) 

NFC 

Token (SecurID) 

Finger Vein + PKI 

Całkowite 
potwierdzenie 

tożsamości 

Finger Vein / tęczówka 

Całkowite 
potwierdzenie 
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Hasła jednorazowe (OTP) 

Wolumen płatności 
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Wybrane referencje w sektorze finansowym 
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Grupa BPS / Grupa SGB 

Biometryczne wypłaty z bakomatów (w tym  
świadczeń społecznych) w polskich bankach 
spółdzielczych (Polska)  

Bank BPH 

Biometryczne uwierzytelnianie tożsamości 
(oddział bez dowodu), transakcji i operacji 
kasowych w oddziałach banku (Polska) 

Getin Bank 

Biometryczne uwierzytelnianie tożsamości, 
transakcji w  nowych oddziałach Getin Up 
oraz samoobsługowych Getin Point (Polska)  

Banque Accord 

Wdrożenie systemu biometrycznych 
płatności Finger Vein w sklepach Auchan 
(Francja) 

Finger Vein w Japonii 

Największy projekt biometryczny na świecie 
– ponad 80 tyś. bankomatów, ponad 80% 
udziału Finger Vein w rynku (Japonia)  

Barclays Bank 

System uwierzytelnienia biometrycznego 
Finger Vein w bankowości korporacyjnej 
oraz internetowej w Barclays Bank (UK)  

Turkiye IS Bankasi 

Największa sieć 3000  bankomatów z 
uwierzytelnieniem biometrycznym – usługa 
Biyokilmlik (Turcja) 

Planet Cash 

Pierwsza w Europie sieć bankomatów 
umożliwiająca wypłaty biometryczne 
klientom różnych banków (Polska) 

 

New York’s Shinkin Central Bank 

Wdrożenie systemu biometrycznej kontroli 
dostępu Finger Vein do stref najbardziej 
chronionych (USA) 
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2. Elektroniczny podpis biometryczny i jego zastosowania 
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Elektroniczny podpis biometryczny to połączenie technologii biometrycznej z 

infrastrukturą PKI, w celu zapewnienia integralności podpisywanego 

dokumentu, polegające na wykorzystaniu danych biometrycznych do 

uwierzytelnienia dostępu do kluczy kryptograficznych, przy pomocy których 

składany jest klasyczny podpis elektroniczny. Podpis biometryczny może zostać 

wdrożony w dwóch modelach: 

Pojęcie elektronicznego podpisu biometrycznego 
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Model Serwerowy 
Klucz prywatny użytkownika przechowywany jest na 
serwerach banku lub zaufanej instytucji zewnętrznej 
Finger Vein BioPKI 

Model Kartowy 
Klucz prywatny użytkownika przechowywany jest na karcie 
mikroprocesowowej 
Finger Vein B-1 
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Model Serwerowy 
Finger Vein BioPKI 
 

Obszar zastosowania: 
• sieć oddziałów własnych banku 
• sieć oddziałów partnerskich 
• mobilny doradca 
• samoobsługowe oddziały bankowe (VTM) 

 

Zakres zastosowania: 
• podpisywania wszelkiego typu dokumentów w relacji 

Bank – Klient (umowy, wnioski, itp.),  zarówno przez 
Klienta, jak i pracownika Banku 

• podpisywania dokumentacji wewnętrznej przez 
pracownika Banku 
 

Przykładowe wdrożenie: Getin Bank 
 

Uwierzytelnienie dostępu do kluczy prywatnych 
przechowywanych w centralnym HSM Banku przez 

technologię Finger Vein. 
 
 

 
 

 
 

Modele podpisu biometrycznego Finger Vein 
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Model Kartowy 
Finger Vein B-1 
 

Obszar zastosowania: 
• bankowość korporacyjna 

(klienci korporacyjni oraz SME) 
• bankowość internetowa dla klienta detalicznego oraz 

private banking 
 

Zakres zastosowania: 
• logowanie do platformy bankowości elektronicznej 
• autoryzacja transakcji  oraz podpisywanie dokumentów 

w kanale zdalnym (na platformie bankowości 
elektronicznej) 
 

 
Przykładowe wdrożenie: Barclays Bank 
 

Uwierzytelnienie dostępu do kluczy prywatnych 
przechowywanych na karcie mikroprocesorowej użytkownika 
przez technologię Finger Vein. 
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Podpis biometryczny Finger Vein a biometria podpisu 
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3. Finger Vein BioPKI – podpis biometryczny serwerowy 
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Business case 
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Redukcja papierowego obiegu dokumentów w banku (paperless) – zmniejszenie kosztów wydruku, 
skanowania, indeksowania, transportu i archiwizacji  oraz brakowania dokumentów papierowych 

Brak posprzedażowego przekazywania, gubienia, nadużywania dokumentów  

Możliwość przesunięcia FTE wykorzystywanego dla procesowania dokumentów do procesów 
sprzedażowych 

Krótkie procesy sprzedażowe (time-to-cash) – zwiększenie efektywności sprzedaży poprzez 
zmniejszenie czasu realizacji procedury podpisywania dokumentów i zyskanie czasu na usługi 

doradcze 

Automatyczna kontrola tego Kto (kompletność liczby podpisów), Gdzie (lokalizacja w której złożono 
podpis) i Kiedy (znacznik czasu) podpisał dokument, umożliwiająca usprawnienie procedur audytu 

(brak zmian od momentu podpisania dokumentu). 

Zwiększenie bezpieczeństwa w porównaniu do tradycyjnej metody weryfikacji podpisu odręcznego 
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Zasada działania 
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Rozwiązanie podpisu biometrycznego Finger Vein BioPKI umożliwia wydawanie certyfikatów 

klientom, zarządzanie nimi oraz możliwość podpisywania dokumentów/umów w oddziale 

banku przy pomocy czytnika Finger Vein. 

 

Podpisany dokument w formie elektronicznej może być przekazany do repozytorium banku. 

Bank może zaoferować klientowi umieszczenie podpisanej umowy w formie elektronicznej na 

swoim koncie internetowym.  
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Elementy rozwiązania 

Obrazowanie wzorców 

FingerVein 

Obrazowanie wzorców 

FingerVein 

 Finger Vein Server – oprogramowanie centralne (serce systemu) 

 Finger Vein BioPKI Server i Finger Vein CA – oprogramowanie podpisu biometrycznego 

 FV Monitor Management Module i FV Content Management Module – oprogramowanie 

monitorów 

 Czytnik sieciowy Finger Vein 

 Monitor sieciowy Finger Vein (12”) 

Infrastruktura Finger Vein 

3 

2 

1 

FV 
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4. Finger Vein B-1 – podpis biometryczny kartowy 
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Business case 
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Redukcja fraudów w kanale zdalnym, spowodowanych współdzieleniem przez 
użytkowników dostępu do konta, poprzez wprowadzenie najsilniejszej metody 

uwierzytelniającej tożsamość użytkownika systemu 

Redukcja fraudów w kanale zdalnym, spowodowanych działaniem hakerów, poprzez 
wprowadzenie technologii, która jako jedyna pozwala na 100% potwierdzenie 

tożsamości użytkownika potwierdzającego oprację w systemie bankowości elektronicznej 

Szybsza i łatwiejsza obsługa użytkowników systemu bankowości korporacyjnej poprzez 
eliminację kodów dostępowych (PIN) 

Redukcja kosztów związanych z procesem wydawania, personalizacji oraz dystrybucji kart 
mikroprocesorowych do Klientów korporacyjnych, jak również obługi zgłoszeń 

dotyczących kodów PIN, w porównaniu ze standardowym modelem kartowym PKI 
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Zmiana podejścia 

Bezpieczna biometria 
(Finger Vein) 

Sign What You See 

Kryptograficzna karta 
SIM 

Unikalna kombinacja sprawdzonych technologii 

 

Bezpieczeństwo oraz Customer Experience  
 

• Wyraźne łączenie  osoby z konkretną transakcją 

– Zastępuje kody PIN poprzez niezwykle efektywny 

identyfikator biometryczny. 

• Osiągnięcie niezaprzeczalności użytkownika 

– Eliminuje mozliwość przekazywania kart.  

• Możliwość eliminacji konieczności dzielenia 

danych, w tym danych osobowych, uproszczenie 

zarządzania kartami oraz znaczące oszczędności 

– Generuje klucze i certyfikaty podczas rejestracji 

użytkownika  

– Umożliwia uniknięcie pre-personalizacji kart  

• Niewielki wpływ na istniejącą infrastrukturę 

– Zbudowane  w oparciu o standardowe platformy 

uwierzytelniania oraz protokoły takie jak PKCS11 

– Minimalny wpływ na końcówki (end-point) 
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Karta SIM 

Komputer PC (klient) 

Komponenty rozwiązania 

Sterownik CCID (Windows) 

Przeglądarka internetowa 

 PLUG-IN 

Hitachi 

Bank 

Inne 

Portal Bankowości 

LIB 

CAP 

1 

2 

3 

4 

1. Finger Vein B-1 – czytnik 

biometryczny Finger Vein 

2. CAP – aplet kartowy (PKI + 

biometria Finger Vein) 

3. LIB – biblioteka middleware 

PKCS#11 

4. PLUG-IN – wtyczka do 

przeglądarki (na cele integracji) 

PIN 
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Bank 
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Proces podpisywania transakcji 
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5. Podsumowanie 
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Podsumowanie 
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Zastosowanie technologii podpisu biometrycznego pozwala w pełni na wdrożenie idei „paperless” 
oraz „digital banking” w Banku. 

Bezpieczeństwo podpisu biometrycznego w głównej mierze opiera się na poziomie bezpieczeństwa 
wykorzystanej technologii biometrycznej (konieczność zastosowania biometrii o najwyższych 

dostępnych na rynku parametrach bezpieczeństwa => Finger Vein) 

W zależności od obszaru wykorzystywania podpisu biometrycznego zachodzi konieczność doboru 
odpowiedniego modelu funkcjonowania podpisu biometrycznego: 

1. Model serwerowy (Finger Vein BioPKI) – idealny w zastosowaniach w relacji z Klientem 
detalicznym (bankowość oddziałowa) 

2. Model kartowy (Finger Vein B-1) – dedykowany do bankowości elektronicznej, ze wskazaniem 
na bankowość korporacyjną 

Konieczność zastosowania modelu kartowego elektronicznego podpisu biometrycznego (Finger 
Vein B-1) w kanale bankowości korporacyjnej wynika z faktu, iż Bank wielokrotnie nie posiada 

bezpośrednich relacji z użytkownikiem systemu (pracownik przedsiębiorstwa korzystającego z usług 
Banku), co generuje kontrowersje związane z centralnym przetwarzaniem oraz przechowywaniem 

wzorców biometrycznych tego użytkownika. 
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Dziękuję za uwagę… 
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