مرکز پژوهش های کاربردی
بانک کشاورزی 

به نام خدا

آخرين اخبار تحوالت صنعت بانکداری و خدمات مالی در جهان
NatWest
(منبع خبر 09 :اکتبر )Finextra.com ,2019
بانک انگلیسی  NatWestدر سه ماهه اول سال جاری میالدی ،اقدام به اجرای آزمایشی فناوری بیوممتری
(زیست سنجی) بر روی کارت های بدهی خمد نممد 2و در حال حاضر پس از پیاده سازی ممفق نمآوری قبلی،
این فناوری نمین را برای اولین بار به کارت های اعتباری نیز تعمیم داده است .بر این اساس تعداد  150نفور از
مشتریان بانک به صمرت آزمایشی و به مدت سه ماه در تمامی پرداخت های خمد از کارت های اعتباری مبتنوی
بر فناوری زیست سنجی استفاده می کنند .مشتری می تماند برای انجام تراکنش های با مبالغ کمتر از  100پمند
بر بستر دستگاه پایانه فروشگاهی ،به جای وارد کردن رمز کارت ،تنها از اثر انگشت خمد بوه جوای رموز اسوتفاده
نماید .ساز و کار عملیاتی این فناوری نمین بدین صمرت است که مشتری با قرار دادن شست انگشوت در محو
تعبیه شده بر روی کارت اعتباری غیرتماسی ( ،)Contactlessآن را به دسوتگاه  POSنزدیوک نمومده و بودین
ترتیب پس از روشن شدن چراغ سبز رنگ بر روی کارت اعتباری (نشوانگر تاییود اثور انگشوت صواحب کوارت)
تراکنش پرداخت بدون نیاز به ورود رمز انجام می شمد .در صمرت عدم تایید اثر انگشت ،چراغ بر روی کوارت
به رنگ قرمز در آمده و فروشنده در می یابد که صاحب کارت فرد دیگری است.
شایان ذکر است بر اساس قمانین قبلی در خصمص پرداخت های مبتنی بر کارت های غیرتماسی در کشمر
انگلستان ،تراکنش های کارت از طریق دستگاه  POSو با مبالغ کمتر از  30پمند ،نیوازی بوه ورود رموز نداشوت
ولیکن در حال حاضر این قانمن اصالح شده و سقف حداکثری  100پمندی برای آن لحاظ شده اسوت .بنوا بور
اظهار مدیر نمآوری بانک  ،NatWestبهره گیری از فناوری زیست سنجی به منظمر پرداخت از طریق تشخیص
و تطبیق اثر انگشت بر روی کارت ،در زمره تمسعه ای بزرگ در فناوری کارت قلمداد می شمد.
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