Szanse i zagrożenia na rynku consumer finance.
Jak technologia może wspomóc walkę z wyłudzeniami?

Zagrożenia rynku consumer finance

57%

31%

ankietowanych udostępniło swoje
dane do pięciu razy w ciągu roku

Badanych nie wie lub nie pamięta, w jaki
sposób ich dane zostały zarejestrowane

Źródło: Sytuacja na rynku consumer finance Rozwoju Gospodarczego SGH i Związek Przedsiębiorstw Finansowych

Liczba wyłudzonych pożyczek w Polsce
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Jak wygląda typowy fraud?

Dawniej typowy fraud polegał na wykradnięciu pojedynczej,
lub niewielkiej liczby tożsamości, i zaciągnięciu kredytu ”na
czyjeś konto”.
Nie były to masowe ataki, np. wyłudzenie 50 pożyczek na raz,
raczej pojedyncze przypadki.
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Jednak fraud ewoluuje jak każda inna „profesja”
W jednym z zaobserwowanych przez nas przypadków
ofiary pochodziły z różnych rejonów Polski, a konta
bankowe zostały założone na ich tożsamości
w jednym oddziale banku w innym rejonie Polski –
najprawdopodobniej dzięki zmowie z kurierem.
Oprócz jednej siedziby banku, nic nie wskazywało na atak.

Obecnie ataki są bardziej zaawansowane.
Szajki oszustów, zarówno z kraju, jak i zza granicy,
masowo pozyskują tożsamości osób z wysoką
zdolnością kredytową – np. kupując paczki danych
na forach w Dark Webie.
Jak zatem możliwe było rozpoznanie fraudu?
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Ukrywanie tożsamości w Internecie

Oszuści próbowali ukryć swoją tożsamość w Internecie, wykorzystując w tym celu różne narzędzia i metody, na przykład:

•
•
•

Wirtualne maszyny
Emulacja
Spoofing

•
•

Użycie sieci TOR
Użycie VPN / Proxy / Tunelowania

…i wiele więcej!
Jednak bardzo ciężko było im naśladować zachowanie prawdziwego użytkownika, na przykład:

•
•

Ruchy myszki i touchpada
Uderzenia klawiszy

ponieważ do wypełniania pola formularzy używali botów.
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Jak wykryć fraud, który na pozór wygląda jak zwykła transakcja?

Dane klienta

Dane
partnerów

Powiązania
między danymi

+

Specyfika urządzenia,
oprogramowania
i przeglądarki

Charakterystyka
sieci

Analiza
behawioralna
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Credit scoring wsparty przez Machine Learning
Weryfikacja wiarygodności klienta
przy zastosowaniu Machine
Learningu

Weryfikacja wiarygodności klienta
z danymi zewnętrznymi.

Klient wiarygodny
Oszust
Klient wiarygodny,
z decyzją odmowną

Specyfika urządzenia, oprogramowania,
przeglądarki i sieci

Dane behawioralne

Dane dostarczone
przez klienta
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Jak wygląda przyszłość?
Zagrożenia

Profesjonalizacja fraudu

Wdrożenie PSD2 i łatwość w dostępie
do produktów finansowych w kanałach online

Szanse
Wzrost zaufania do bankowości
internetowej

Korzysta

15 mln
Polaków

Korzysta
Adaptacja kanałów mobilnych

12 mln
Polaków

Wzrost liczby kredytów zaciąganych w kanale
mobile, w związku z wdrożeniem PSD2

Źródło: Polska bankowość w liczbach, II kwartał 2019; bankier.pl
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