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Automatyzacja Procesów B2C 
Szansa czy Zagro żenie?

Financial Institutions

Czym jest 
(cyfrowa) 
tożsamo ść ?
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3 Główne wyzwania dla Banków

WYGODA UŻYTKOWANIA

UX

Usługi

NADUŻYCIA

I ich wykrywanie

Bezpiecze ństwo

REGULACJE

Zgodno ść z prawem

Wygląd Wzrost Kradzie żFałsz

Wiele kanałów 
dost ępu

Lokalny/globalny 
kontekst

Procesy B2C

IDENTYFIKACJA
Kim jest ta osoba?

Pozwala zaoferować 
użytkownikom całościowy 
proces rejestracji bez udziału 
pracowników banku.

UWIERZYTELNIANIE
Czy ta osoba naprawdę jest 
Pan/Pani X, jak deklaruje?

Pozwala instytucjom finansowym 
chronić swoje zasoby przez 
uwierzytelnianie zależne od 
kontekstu (poziom ryzyka, profil 
użytkownika, cel uwierzytelnienia..).

PODPIS
Czy Pan/Pani X niezaprzeczalnie 
zaakceptował ten dokument?

Pozwala na przeniesienie 
kontraktów i procesów ich 
podpisywania do postaci cyfrowej 
w legalny i bezpieczny sposób.

CYFROWE 
PŁATNOŚCI 
MOBILNE

Jaki system płatności? Która 
organizacja płatnicza?

Umożliwia wystawcom kart 
płatniczych przeniesienie ich do 
postaci cyfrowej w celu 
realizowania płatności online, 
zbliżeniowej oraz w aplikacjach.
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Identyfikacja

Otwarcie konta bankowego w Société Générale - Francja
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Cechy kluczowe:
• Weryfikacja dowodu tożsamości w aplikacji mobilnej

• Weryfikacja osoby przez Selfie-Check + kontrola 
„żywotności”

• Połączenie video z pracownikiem w banku

• Cyfrowe podpisanie umowy

Kontrola to żsamo ści i proces podpisu 
cyfrowego w celu zdalnego otwarcia konta 
bankowego

Skan i weryfikacja 
dowodu 

tożsamości

Weryfikacja osoby przez
Selfie-Check i video

Usługa dostępna 
od marca 2018



6/14/2018

5

9

Podpis cyfrowy

Regulacje prawne podpisu cyfrowego
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Rodzaj podpisu, dopuszczalno ść i skutki 
prawne

Podpis elektroniczny (US ESIGN,…)
• Bardzo ogólne wymagania
• Brak dowodu integralności
• Brak dowodu tożsamości

Podpis cyfrowy
• Certyfikat podpisu
• Dowód integralności dokumentu
• Niezaprzeczalny i nieodwołalny

Poziom podpisu
• Zwykły (znany też jako podpis elektroniczny w USA)
• Zaawansowany (AES)
• Kwalifikowany (QES)

Regulacje prawne
• Kodeks Cywilny vs. Prawo zwyczajowe
• Wspólne arunki ogólne (eIDAS, UNCITRAL, …)
• Zawody regulowane
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Podpis cyfrowy 

Korzy ści:

• Dostępny we wszystkich 
kanałach: internet, aplikacja 
mobilna, w oddziale..

• Adaptacja: różne sceariusze dla 
różnych dokumentów 

• Rozwój: wspiera nowe przypadki 
użycia

• Integralno ść oraz prawne
umocowanie dla kontraktów i 
umów

• Wydajno ść: Realizuje nawet 
kilkaset transakcji podpisu na 
sekundę

Umożliwia podpisanie wszystkich rodzajów 
kontraktów i umów

Wielokanałowy dostęp-
internet, aplikacja 

mobilna, w oddziale…

Skalowanie i  
dopasowanie do 

nowych wymagań

W użyciu od 2007
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Scenariusz OEM Pay : JCB i Apple Pay w Japonii
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Wspierane organizacje 
płatnicze

• JCB (typ A/B)

• QuicPay (typ F = FeliCa)

• MasterCard

• AmEx 

Wystawcy kart płatniczych

• Do tej pory15 banków

korzysta z platformy (Etap

1 i 2) via JCN, procesora 

JCB

• Reprezentuje ponad 

połowę ryku kart w 

Japonii.

Wskaźniki

• Dostepny od 

25.10.2016

• Dostarczono wiele 

milionów tokenów

Szansa czy zagro żenie?
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EFEKTYWNOŚĆ BIZNESOWA
• DOSTĘP WIELOKANAŁOWY

Usługa wszędzie, dla każdego, o każdej porze
• PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU FINANSOWEMU I CYFROWEMU

Kampanie informacyjne, automatyzacja procesów
• EFEKTYWNOŚĆ OPERACYJNA

Oszczędności czasu i środków

ALE…WYMAGA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM I ZGODNOŚCI Z

PRAWEM
• ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ

Kradzież tożsamości, Cyberataki, … 
• Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Know Your Customer
• BRAK REGULACJI PRAWNYCH NA POZIOMIE UNIJNYM

eIDAS

WYMAGA ZBILANSOWANEGO PODEJ ŚCIA OPARTEGO NA ANALIZIE RYZYKA

NSTIC

UK IDAP
eIDAS

NISS

Aadhaar

SELF-KYC

BIOMETRIA

LOA POZIOM ZAUFANIA
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CONTACT

Dziękujemy za 
uwagę!


