Правила інформаційної безпеки
при використанні Клієнтом систем
дистанційного банківського обслуговування
та електронних платіжних засобів

Правила інформаційної безпеки
при використанні Клієнтом систем дистанційного банківського обслуговування
(надалі за текстом - ДБО) та електронних платіжних засобів
З метою недопущення шахрайства відносно Клієнтів при використанні систем
дистанційного банківського обслуговування та електронних платіжних засобів, АТ
“АЛЬТБАНК” (далі - Банк) вживає низку технологічних та організаційних заходів, а також
надає Клієнтам рекомендації щодо правил безпеки, викладені нижче.
Системи ДБО АТ “АЛЬТБАНК”
Рекомендації щодо безпечного використання Системи ДБО БОТ.
Рекомендації щодо безпечного використання Системи Мобільний додаток ALTBANK
PRIVATE.
Рекомендації щодо безпечного використання Системи Мобільний додаток ALTBANK
BUSINESS
Рекомендації щодо безпечного використання Системи Інтернет-Банкінг.
Рекомендації щодо уникнення підвищеного ризику збитків для користувачів систем ДБО
та електронних платіжних засобів.
Виявлення фішингових вебсайтів та посилання на сторінку офіційного Інтернетпредставництва Національного банку, на якій розміщено перелік власних вебсайтів
банків
Офіційні джерела інформації
Виявлення фішингових вебсайтів
Рекомендації щодо комунікацій з Банком
Системи ДБО АТ “АЛЬТБАНК”
Під системами ДБО АТ “АЛЬТБАНК” в даному документі розуміються такі системи:
- Система дистанційного обслуговування БОТ: спеціальне програмне
забезпечення, призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних
пристроях, що забезпечує комплекс банківських сервісів щодо дистанційного надання
Клієнту інформації за всіма відкритими в Банку Рахунками Клієнта, отримання балансу
Рахунку/ків, історію проведених операцій, результат виконання транзакції, блокування
Рахунків, переказ коштів між рахунками, тощо. Функціонує в месенджерах Telegram,
Viber, Facebook. Система призначена для обслуговування фізичних осіб.
- Мобільний додаток ALTBANK PRIVATE: спеціальне програмне забезпечення,
призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях, за
допомогою якого Клієнт ініціює, а Банк виконує банківські операції, визначені
Правилами банківського обслуговування фізичних осіб. Система призначена для
обслуговування фізичних осіб.
- Система Інтернет-Банкінг: програмно-технічний комплекс Банку, що надає
можливість Клієнту за допомогою засобів мережі Інтернет здійснювати
самообслуговування за безготівковими операціями на Рахунках, проводити Інформаційні
операції, а також виконувати інші операції згідно з функціональними можливостями
цього комплексу. Система призначена для обслуговування юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців.
- Мобільний додаток ALTBANK BUSINESS: спеціальне програмне забезпечення,
призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях, за
допомогою якого Клієнт ініціює, а Банк виконує банківські операції, визначені
Правилами обслуговування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Система
призначена для обслуговування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Рекомендації щодо безпечного використання Систем ДБО.
Рекомендації щодо безпечного використання Системи ДБО БОТ.
1. При використанні комп’ютера:
- використовувати окремий комп’ютер з обмеженим доступом з якого не
здійснюється відвідування Інтернет-сайтів на якому встановлено тільки необхідне для
роботи БОТ програмне забезпечення;
- встановити антивірусний захист, який автоматично оновлюється не рідше ніж
один раз на два дні;
- встановлювати та застосовувати додаткові програмні засоби безпеки, такі як
брандмауери, анти шпигунське програмне забезпечення та інші;
- використовувати лише ліцензійне програмне забезпечення;
- забезпечити можливість автоматичного встановлення оновлень до операційної
системи та допоміжного програмного забезпечення;
- встановити додатковий пароль для доступу до окремого комп’ютера.
2. При використанні мобільного пристрою (смартфон, планшет, тощо):
- використовувати лише мобільні пристрої, в яких встановлені операційна
система та налаштування системного оточення, передбачені заводом-виробником;
- встановити антивірусний захист, який автоматично оновлюється не рідше ніж
один раз на два дні;
- встановлювати та застосовувати додаткові програмні засоби безпеки, такі як
брандмауери, анти шпигунське програмне забезпечення та інші;
- використовувати лише ліцензійне програмне забезпечення;
- забезпечити можливість автоматичного встановлення оновлень до операційної
системи та допоміжного програмного забезпечення;
- встановити додатковий пароль для доступу до мобільного пристрою.
3. Використовувати версії (зазначені або новіші) web-браузери та операційні
системи, в яких гарантується коректна робота БОТ:
- Chrome 70.х (або вище)
- FireFox 63.х (або вище)
- FirefoxMobile 18 (або вище)
- ChromeforAndroid 18 (або вище)
- Apple iOS 5+ (або вище)
- Android 4.0 (або вище)
4. Забезпечувати недоступність третім особам:
- персональних реєстраційних даних;
- фізичного та віддаленого доступу до комп’ютера та/або мобільного пристрою,
який використовується для роботи з БОТ.
5. Не здійснювати в БОТ дії, що можуть призвести до неможливості іншими
клієнтами постійно або тимчасово використовувати БОТ.
Рекомендації щодо безпечного використання Системи Мобільний додаток
ALTBANK PRIVATE.
1. Використовувати лише мобільні пристрої, в яких встановлені операційна
система та налаштування системного оточення, передбачені заводом-виробником та які
відповідають додатковим умовам:
- встановлено антивірусний захист, який автоматично оновлюється не рідше ніж
раз на два дні;
- встановлено та застосовано додаткові програмні засоби безпеки, такі як
брандмауери, анти шпигунське програмне забезпечення та інші;
- використовується лише ліцензійне програмне забезпечення;
- забезпечено можливість автоматичного встановлення оновлень до операційної
системи та допоміжного програмного забезпечення;
- встановлено додатковий пароль для доступу до мобільного пристрою.

2. Використовувати лише офіційне програмне забезпечення АLTBANK PRIVATE
завантажене з офіційного магазину додатків компанії Apple (App Store) чи Google (Google
Play).
3. Під час активації та використання мобільного додатку ALTBANK PRIVATE
суворо дотримуватись вимог Правил банківського обслуговування фізичних осіб, що
розміщені на Офіційному Інтернет-сайті Банку.
4. Необхідно обмежити доступ до мобільного пристрою сторонніх осіб.
5. Тримати у таємниці та не повідомляти стороннім особам Засоби Автентифікації
та інші дані Облікового запису, номери банківських платіжних карт та строки їх дії,
секретні коди (три цифри на зворотній стороні) та слова-паролі банківських платіжних
карт.
6. Регулярно здійснювати перевірку мобільного пристрою на наявність вірусів та
шпигунських програм.
7. Не встановлювати програми звантажені з невідомих джерел/веб-сайтів і не
відкривати файли, отримані з ненадійних джерел, надіслані електронною поштою від
невідомих відправників тощо.
8. Не зберігати пароль доступу у мобільний додаток ALTBANK PRIVATE на
мобільному пристрої, де встановлений офіційний додаток ALTBANK PRIVATE (у
примітках, смс, нагадуваннях, веб-браузері тощо).
9. Контролювати розмір залишку по своїх Рахунках користувача та його
відповідність виконаним операціям.
10. Використовувати лише власний мобільний пристрій для доступу до
мобільного додатку ALTBANK PRIVATE.
Рекомендації щодо безпечного використання Системи Мобільний додаток
ALTBANK BUSINESS
1. Використовувати лише мобільні пристрої, в яких встановлені операційна система та
налаштування системного оточення, передбачені заводом-виробником та які
відповідають додатковим умовам:
- встановлено антивірусний захист, який автоматично оновлюється не рідше ніж
раз на два дні;
- встановлено та застосовано додаткові програмні засоби безпеки, такі як
брандмауери, анти шпигунське програмне забезпечення та інші;
- використовується лише ліцензійне програмне забезпечення;
- забезпечено можливість автоматичного встановлення оновлень до операційної
системи та допоміжного програмного забезпечення;
- встановлено додатковий пароль для доступу до мобільного пристрою.
2. Використовувати лише офіційне програмне забезпечення АLTBANK BUSINESS
завантажене з офіційного магазину додатків компанії Apple (App Store) чи Google (Google
Play).
3. Під час активації та використання мобільного додатку ALTBANK BUSINESS
суворо дотримуватись вимог Правил банківського обслуговування юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців, що розміщені на Офіційному Інтернет-сайті Банку.
4. Необхідно обмежити доступ до мобільного пристрою сторонніх осіб.
5. Тримати у таємниці та не повідомляти стороннім особам Засоби Автентифікації
та інші дані Облікового запису, номери банківських платіжних карт та строки їх дії,
секретні коди (три цифри на зворотній стороні) та слова-паролі банківських платіжних
карт.
6. Регулярно здійснювати перевірку мобільного пристрою на наявність вірусів та
шпигунських програм.
7. Не встановлювати програми завантажені з невідомих джерел/веб-сайтів і не
відкривати файли, отримані з ненадійних джерел, надіслані електронною поштою від
невідомих відправників тощо.

8. Не зберігати пароль доступу у мобільний додаток ALTBANK BUSINESS на
мобільному пристрої, де встановлений офіційний додаток ALTBANK BUSINESS (у
примітках,
смс,
нагадуваннях,
веб-браузері
тощо).
9. Контролювати розмір залишку по своїх Рахунках користувача та його відповідність
виконаним операціям.
10. Використовувати лише власний мобільний пристрій для доступу до
мобільного додатку ALTBANK BUSINESS.
Рекомендації щодо безпечного використання Системи Інтернет-Банкінг.
1. Використовувати окремий комп’ютер з обмеженим доступом, з якого не
здійснюється відвідування Інтернет-сайтів, на якому встановлено тільки необхідне для
роботи Системи Інтернет-Банкінг програмне забезпечення;
2. Встановити антивірусний захист, який автоматично оновлюється не рідше ніж
раз на два дні;
3. Встановити та застосувати додаткові програмні засоби безпеки, такі як
брандмауери, анти шпигунське програмне забезпечення та інші;
4. Використовувати лише ліцензійне програмне забезпечення;
5. Забезпечити можливість автоматичного встановлення оновлень до операційної
системи та допоміжного програмного забезпечення;
6. Встановити додатковий пароль для доступу до окремого комп’ютера.
7. Забезпечити схоронність Особистого ключа та носія ключової інформації
(токена);
8. Контролювати дані, на які накладається електронний підпис (ЕП), і електронні
дані, які використовуються для накладення ЕП при вчиненні правочинів у Системі
Інтернет-Банкінг, підписанні електронних документів, шляхом накладення ЕП.
9. При підключенні та використанні Системи Інтернет-Банкінг дотримуватися
вимог інструкції/керівництва користувача системи, розміщених на офіційному сайті
Банку
10. Під час активації та використання послуги щодо роботи Системи ІнтернетБанкінг, суворо дотримуватись вимог Правил банківського обслуговування юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців, що розміщені на Офіційному Інтернет-сайті Банку.
11. Користуватися Системою Інтернет-Банкінг можливо лише на тому ПК, на
якому встановлений Браузер Google Chrome версії не нижче 70.0.3538.102.
12. Обмежити доступ до ПК, на якому використовується Система ІнтернетБанкінг, сторонніх осіб.
13. Тримати у таємниці та не повідомляти стороннім особам свій логін, пароль,
який надається Клієнту при активації послуги та інші дані Облікового запису.
14. Регулярно поновлювати антивірусну базу та регулярно здійснювати перевірку
ПК на наявність вірусів та шпигунських програм.
15. Регулярно оновлювати програмне забезпечення ПК (в т.ч. операційну систему)
із офіційних джерел компаній-розробників.
16. Не встановлювати програми звантажені з невідомих джерел/веб-сайтів і не
відкривати файли, отримані з ненадійних джерел, надіслані електронною поштою від
невідомих відправників тощо.
17. Після закінчення роботи в Системі Інтернет-Банкінг, Користувач Системи
Інтернет-Банкінг повинен вийти з неї натиснувши «Вихід»
Рекомендації щодо уникнення підвищеного ризику збитків для користувачів
систем ДБО та електронних платіжних засобів.
З метою уникнення підвищеного ризику збитків Банк радить користувачам
систем ДБО та електронних платіжних засобів дотримуватися наступних правил:
1. Не користуватися публічними безкоштовними точками підключення до мережі
Інтернет (Wi-Fi) для доступу до систем ДБО.

2. Не залишати комп’ютер та/або мобільний пристрій без нагляду та не
передавати мобільний пристрій стороннім особам навіть на короткий час.
3. Виконувати вимоги Правил та рекомендацій для безпечної роботи в системах
ДБО, викладені вище.
4. Не передавати третім особам інформацію, необхідну для проходження
Автентифікації (логіни та паролі доступу до систем ДБО, CVV2-код та термін дії платіжної
картки, тощо)
5. Не залишати без нагляду scratchкартку з паролями доступу до системи ДБО або
електронний платіжний засіб
6. Не проводити на пристрої, що працює на операційній системі iOS або Android,
операцій розблокування (отримання адміністративних повноважень, rooted/jailbreak
пристрої) для встановлення неліцензійного програмного забезпечення або внесення
змін не передбачених розробником операційної системи iOS або Android.
7. Використовувати надійні паролі доступу, що відповідають наступним вимогам:
а) довжина не менш ніж 6 символів;
б) новий пароль не повинен повторювати попередній;
в) не встановлювати паролем логін, дату народження і т.п.
г) змінювати пароль не рідше ніж один раз на 3 місяці.
8. Не використовувати однакові паролі доступу до різних систем та комп’ютера чи
мобільного пристрою.
9. Не використовувати для доступу до систем ДБО мобільні пристрої або
комп’ютери інших осіб або загальнодоступні (на приклад, інтернет-кафе), так як це
пов’язане із ризиками сплати з рахунків Користувача іншими особами, всупереч його
волі.
10. Забезпечувати доступ до Системи Інтернет-Банкінг виключно для
Уповноважених осіб та своєчасно надавати Банку відомості про зміни у складі
Уповноважених осіб для заміни засобів захисту Системи Інтернет-Банкінг.
11. Не встановлючати на мобільні пристрої та комп’ютер неліцензійне ПЗ або ПЗ
сумнівного характеру, не відвідувати інтернет-сайти сумнівного характеру.
12. Розраховуючись в магазинах тримати електронний платіжний засіб в руках та
самостійно виконувати операцію , не передаючи електронний платіжний засіб в руки
продавця.
13. Тримати електронний платіжний засіб таким чином, щоб стороннім особам не
було видно її зворотню сторону з CVV2-кодом.
14. Користуючись банкоматом звертати увагу на отвір для прийому електронного
платіжного засобу з метою виявлення накладних шахрайських пристроїв. В разі хоча б
найменших сумнівів щодо безпеки обраного банкомату не користуватися ним та не
вставляти в нього електронний платіжний засіб .
15. За необхідності вводу ПІН-коду до електронного платіжного засобу
обов’язково прикривати клавіатуру від сторонніх осіб, які можуть знаходитися поруч.
Виявлення фішингових вебсайтів та посилання на сторінку офіційного
Інтернет-представництва Національного банку, на якій розміщено перелік
власних вебсайтів банків
Офіційні джерела інформації
Для унеможливлення потрапляння клієнтів банків на фішингові вебсайти
Національний банк України на своєму офіційному Інтернет-представництві розмістив
офіційний перевірений перелік вебсайтів банків України. Перейшовши за даним
посиланням можна легко перевірити автентичність доменного імені та належність
вебсайту конкретній банківській установі: https://bank.gov.ua/supervision/institutions.
Посилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва НБУ, де розміщено
інформацію про АТ “АЛЬТБАНК”: https://bank.gov.ua/supervision/institutions/19358784
АТ “АЛЬТБАНК” має власний офіційний сайт, доступний за адресою
https://altbank.ua. Будь які інші адреси сайтів, навіть дуже схожих за зовнішнім виглядом

на сайт Банку, не є офіційними, не мають відношення до Банку та не можуть
використовуватися клієнтами.
На офіційному сайті АТ “АЛЬТБАНК” розміщено сторінку Системи Інтернетбанкінгу: https://altbank.ua/internet-banking. Лише на цій сторінці присутнє посилання на
сайт Системи Інтернет-банкінгу: https://ib.altbank.ua. Будь які інші джерела посилання на
сайт Системи Інтернет-Банкінгу або інші адреси сайту системи, отримані в СМСповідомленнях, електронною поштою, опубліковані на сторонніх вебсайтах, тощо не є
офіційними, не мають відношення до Банку та не можуть використовуватися клієнтами.
Виявлення фішингових вебсайтів
Фішинг це тип кібератаки на користувача через електронну пошту, служби обміну
повідомленнями або соціальні мережі, в процесі якої зловмисник обманним шляхом
змушує користувача виконати небезпечну дію: перейти за посиланням на заражений або
підробний сайт, відкрити вкладення з вірусами, розкрити свої логін та/або пароль до
облікового запису, розкрити захисний код електронного платіжного засобу, тощо.
Схема як правило працює у двох напрямках – використання несанкціонованих
розсилок електронних листів (СПАМу) та переадресування користувачів на зловмисні
(підробні) вебсайти, які ззовні або по імені дуже схожі на офіційні вебсайти певних
організацій.
Суть використання схеми з фішинговими вебсайтами полягає в зборі
конфіденційної інформації. Операція, ініційована користувачем на підробному сайті
фактично не виконується, а введена користувачем інформація (логіни та паролі доступу
до системи ДБО, дані електронного платіжного засобу, тощо) направляється злочинцям
для використання у зловмисних цілях. Отримавши таку інформацію, зловмисники
використовують її для здійснення несанкціонованих списань грошових коштів з
електронних платіжних засобів або рахунків користувача. Зазвичай користувач
дізнається про такі несанкціоновані операції вже по факту їх здійснення, отримуючи
інформацію про рух коштів за допомогою СМС чи під час перегляду руху коштів в
системах ДБО.
Щоб зберегти свої персональні дані (конфіденційну інформацію) та грошові
кошти в безпеці потрібно навчитися розпізнавати фішингові сайти. Перед тим як
вводити свої дані на вебсайті потрібно звернути увагу на такі підозрілі ознаки як:
- Неправильне доменне ім'я – для вдалого обману користувача шахраї реєструють
домени, дуже подібні до офіційних. Наприклад, замість «altbank.ua» можна побачити
«alt.bank.ua» або «altbank.com.ua». Також сайт може розташовуватися на піддомені,
наприклад, «altbank.site.ua» тощо.
- Відсутність SSL сертифікату – SSL сертифікат використовується для захисту
(шифрування) даних, які користувач вводить на сайті, в процесі передачі даних від
користувача до сервера. При використанні цієї технології адреса сайту починається на
«https://». Якщо SSL сертифікат відсутній, то дані, введені корисувачем, передаються у
відкритому вигляді і не є захищеними від перехоплення. Адреса вебсайту, де не
використовується SSL сертифікат, починається на «http://». Це привід засумніватися в
оригінальності сайту та в безпечності даних. Шахраям не важко отримати власний
дійсний SSL сертифікат для підробленого сайту – його можна отримати безкоштовно за
допомогою спеціальних сервісів. Тому варто звертати увагу також і на правильність
написання доменного імені сайту, як було зазначено вище.
- Граматичні, орфографічні і дизайнерські помилки – ще один зі способів
розпізнати підробний вебсайт. Насторожити повинні неправильні назви організації,
велика кількість помилок, неправильне використання кольорів в дизайні, наявність
сторонніх елементів дизайну.
- Різниця структур сторінок з оригінальним сайтом і підозрілі платіжні форми –
потрібно звертати увагу на наявність посилань на сторінці. Якщо при натисканні на них
ви переходите на сторінку з помилкою або на сторінки, які не схожі на оригінальний
вебсайт, це означає, що ви потрапили на фішинговий сайт. Просто закрийте вкладку і не
вводьте персональні дані на такому сайті.

- Старий дизайн – ще однією ознакою фішингової форми може стати той факт, що
вона розміщена на тлі застарілого дизайну вебсайту. Якщо вебсайт викликав у вас
підозру, ігноруйте його та платіжну форму.
АТ “АЛЬТБАНК” використовує SSL сертифікат на своєму офіційному вебсайті з
метою гарантування клієнтам банку справжності сайту та для захисту даних, які клієнти
вводять на сайті. Також АТ “АЛЬТБАНК” використовує SSL сертифікат на сайті Системи
ДБО Інтернет-банкінг з метою захисту клієнтських даних.
Для того, щоб переконатися в справжності сайтів АТ “АЛЬТБАНК” потрібно
виконати наступні дії:
1. Перевірити адресу та ідентифікатор протоколу передачі даних. Ідентифікатор
протоколу має бути лише https:// (в жодному разі це не повинен бути http:// !!!). Адреса
офіційного вебсайту банку має бути altbank.ua (повне адресне посилання має виглядати
тільки так: https://altbank.ua). Адреса сайту Системи Інтернет-банкінг АТ “АЛЬТБАНК”
має бути ib.altbank.ua (повне адресне посилання має виглядати тільки так:
https://ib.altbank.ua). Жодні інші посилання не мають стосунку до банку.
2. Перевірити наявність, справжність та актуальність встановленого на сайті SSL
сертифікату.
Для сайту https://altbank.ua використовується сертифікат, виданий компанією GeoTrust
Digisert
Inc.
Серійний
номер
сертифікату
03:FE:9A:59:B6:B0:3D:89:21:07:C7:3C:04:31:1D:11. Термін дії сертифікату від 11.03.2020,
02:00:00 (Europe/Kiev) до 11.03.2022, 14:00:00 (Europe/Kiev). Якщо сертифікат видано
іншою компанією, якщо він має інший серійний номер, якщо він має інші терміни дії,
такий сертифікат є підробним та не має жодного стосунку до банку.
Приклад того, як виглядає сертифікат в браузерах Chome та FireFox (зеленим обведено
ключові індикатори справжності сертифікату):
Для Chrome

Для FireFox

Для сайту Системи Інтернет-банкінг використовується сертифікат, виданий
компанією
Sectigo
Limited.
Серійний
номер
сертифікату
00:A9:90:CE:ED:33:F0:39:81:4F:C5:12:36:B3:EE:C4:D1.
Термін
дії
сертифікату
від
27.01.2020, 02:00:00 (Europe/Kiev) до 25.02.2022, 01:59:59 (Europe/Kiev). Якщо сертифікат
видано іншою компанією, якщо він має інший серійний номер, якщо він має інші терміни
дії, такий сертифікат є підробним та не має жодного стосунку до банку.
Приклад того, як виглядає сертифікат в браузерах Chome та FireFox (зеленим
обведено ключові індикатори справжності сертифікату):
Для Chrome

Для FireFox

Рекомендації щодо комунікацій з Банком
1. Банк автоматично блокує доступ в Системи ДБО при виявленні трьох
послідовних неуспішних спроб вводу паролю. Для зняття блокування Клієнтові потрібно
звернутися до Центру дистанційної підтримки клієнтів Банку за номером: 0 800 211 111
(з мобільного безкоштовно) +38044 364 4111 (в тому числі для дзвінків з-за кордону).
2. Банк інформує Клієнта про виявлення фактів одночасної роботи в Системах
ДБО (там де це технічно можливо) з двох або більше різних пристроїв.
3. Банк автоматично завершує сеанс роботи Клієнта в Системах ДБО після 10
хвилин відсутності з боку Клієнта взаємодії з Системами. Банк інформує Клієнта про
автоматичне завершення сеансу роботи в Системах ДБО за 3 хвилини до завершення
сеансу.
4. Банк в жодному разі не запитує у Клієнта його логіни та паролі до Систем ДБО,
до токенів та дані його електронних платіжних засобів.
5. Банк не розсилає Клієнтам повідомлень (e-mail, SMS, тощо) з посиланнями на
сайт Систем ДБО.
6. Банк не розсилає Клієнтам повідомлень (e-mail, SMS, тощо) з проханням
підтвердження своїх особистих даних шляхом вводу логіну та паролю до Систем ДБО, до
токена з ключем та CVV2 коду електронного платіжного засобу.
7. Банк ні при яких обставинах не здійснює телефонні дзвінки своїм діючим та
потенційним клієнтам для отримання будь-якої конфіденційної інформації. Отримання
конфіденційної інформації виконується виключно у разі особистої присутності Клієнта у
приміщеннях Банку
8. Клієнтам необхідно негайно звернутися до Центру дистанційної підтримки
клієнтів за номером 0 800 211 111 (з мобільного безкоштовно) +38044 364 4111 (в тому
числі для дзвінків з-за кордону) в наступних випадках:
- втрата / викрадення scratchкартки
- втрата / викрадення токену з ключем
- втрата / викрадення комп’ютера чи мобільного пристрою, з яких відбувалася
робота з системами ДБО
- втрата / викрадення електронного платіжного засобу
- виявлення транзакцій невідомого походження, які Клієнт не здійснював
- підозри щодо розкриття стороннім особам паролю доступу, даних електронного
платіжного засобу, даних на scratchкартці, інших даних пов’язаних з системами ДБО
- отримання повідомлень про виявлення факту одночасної роботи в Системі ДБО з
кількох різних пристроїв

-виявлені фішингові вебсайти або отримані відомості подібного змісту
- несанкціонований доступ або зміну інформації Клієнта в системах ДБО
- отримання повідомлень з проханням підтвердження своїх особистих даних
шляхом вводу логіну та паролю до Системи ДБО, до токена з ключем або CVV2 коду
електронного платіжного засобу
- виявленні підозрілих повідомлень з посиланнями на сайт банку чи на сайт
системи Інтернет-банкінгу, з підозрою про фішинг-атаку
- виявленні фішингового сайту банку чи фішингового сайту системи Інтернетбанкінгу
- виявленні підробних SSL-сертифікатів на сайті банку чи на сайті системи
Інтернет-банкінгу
Отримавши таку інформацію від клієнта Банк зможе вжити заходів для захисту
даних Клієнта.

