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HOAX - V NOUZI ZADEJ PIN OPAÄŒNÄš
ÃšterÃ½, 19 kvÄ›ten 2009

Kdyby blbost nadná&scaron;ela, polovina lidstva by se vzná&scaron;ela hlavou v oblacích a té druhé by se lépe Å¾ilo...
Jak to tak vypadá, Ä•ím vÄ›t&scaron;í ptákovina, tím víc lidí jí vÄ›Å™í a je ochotno to poslechnout. BÄ›hem nÄ›kolika posledních
jsem následující HOAX dostala osmkrát. A povaÅ¾te, je je uÅ¾ víc jak dva roky starý...
BANKOMAT + PIN - MÅ¯Å¾e to být uÅ¾iteÄ•né...
Jakmile se ocitnete v situaci, kdy jste pÅ™inuceni násilníkem a musíte pod nátlakem vybrat peníze z Bankovního automatu,
zadejte svÅ¯j PIN opaÄ•nÄ›: tzn. od konce - > napÅ™.máte-li 1234 , tak zadáte 4321 a automat vám peníze pÅ™esto vydá,
ale téÅ¾ souÄ•asnÄ› pÅ™ivolá policii, která vám pÅ™ijede na pomoc.

Tato zpráva byla pÅ™ed nedávnem vysílána v TV, pÅ™esto ji vyuÅ¾ili doposud jen 3 lidé, protoÅ¾e se o této skuteÄ•nosti me
lidmi neví.
PÅ™epo&scaron;lete co nejvíce lidem.

Stanovisko:
Zpráva o tom, Å¾e zadání PIN do bankomatu odzadu umoÅ¾ní výbÄ›r hotovosti a zalarmuje policii, je zcela nesmyslná. Ke
kaÅ¾dé kartÄ› patÅ™í jedineÄ•ný PIN. Pouze správnÄ› zadaný PIN umoÅ¾ní provádÄ›t v bankomatu transakce s kartou. PIN k
zadaný odzadu, je chybný PIN kód a nelze po jeho zadání provést jakoukoli transakci, t.j. ani výbÄ›r hotovosti.

S pÅ™áním pÅ™íjemného dne
Ing. Vladimíra Raclavská
Klientské centrum ÄŒeské spoÅ™itelny
Uvedena informace neni pravdiva, protoze zadanim cisla PIN "odzadu" dojde (az na vyjimky s hodnotou PIN typu
1221...) ke stejne situaci jako pri chybnem zadani PIN = transakce je pri overovani zamitnuta. Drzitelem karty zadana
hodnota PIN, ktera v zakryptovane podobe projde do autorizacniho centra, je overovana proti parametrum stejneho =
spravneho PIN a pokud jsou parametry shodne, transakce je po provereni limitu, zustaku apod. povolena. Pokud se lisi,
je ihned zamitnuta a penize nejsou v zadnem pripade vyplaceny.
Jedina navazna akce, ktera po chybnem zadani PINu nasleduje, je logovani neuspesnych pokusu o zadani PIN s tim, ze
pri definovanem poctu povolenych opakovani muze dojit az k vycerpani PIN limitu (poctu pokusu pro zadani PIN) a ke
znemozneni dalsiho zadavani PIN/provadeni transakci s platebni kartou.

Vam preje prijemny den.
Veronika Pacesova a Iveta Stejskalova,utvar pece o zakazniky Komercni banka
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