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MK GROUP THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ COVID-19
Kính gửi Quý khách hàng – đối tác,
Chúng tôi cảm ơn Quý khách hàng – đối tác đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng MK
Group trong thời gian qua. Và trong hoàn cảnh đặc biệt hiện tại liên quan tới đại dịch
COVID-19, sự tin yêu này càng trở nên quan trọng và ý nghĩa với tất cả các thành viên của
đại gia đình MK.
Tại MK Group, chúng tôi đã thực hiện hàng loạt các biện pháp cần thiết một cách nghiêm
túc và thống nhất để ứng phó với đại dịch COVID-19 trong toàn bộ hệ thống tại Hà Nội và
Tp. Hồ Chí Minh, bao gồm:
• Biện pháp bảo vệ sức khỏe nhân viên: Đây là nhiệm vụ được ưu tiên số một hiện
nay tại MK Group. MK Group liên tục triển khai các hoạt động theo dõi và kiểm soát
sức khỏe; tuyên truyền nâng cao nhận thức ứng phó với covid-19, trang bị đầy đủ
các vật dụng bảo vệ cá nhân như khẩu trang, đồ bảo hộ; lắp đặt thêm các thiết bị
phục vụ cho việc rửa tay, sử dụng dịch sát khuẩn…
• Biện pháp duy trì sản xuất: Đảm bảo duy trì liên tục và ổn định các hoạt động sản
xuất và áp dụng các biện pháp bảo vệ an toàn sản xuất cho nhân viên. Tại MK
Group khối văn phòng và sản xuất tại các khu vực Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, MK
đã thực hiện làm việc luân phiên, phân chia không gian sản xuất, thực hiện giãn
cách xã hội đã được triển khai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Ngoài ra,
MK đã làm việc với các nhà cung ứng để đảm bảo nguồn cung nguyên vật liệu cho
sản xuất.
• Dịch vụ: Các dịch vụ giao hàng và hỗ trợ khách hàng tại chỗ vẫn được duy trì và
tuân thủ theo quy định của chính quyền địa phương.
• Cơ sở hạ tầng: Duy trì hệ thống lưu trữ dữ liệu, đường truyền thông tin của MK
Group luôn trong tình trạng tốt, được hỗ trợ dự phòng dưới nhiều hình thức để đảm
bảo các kênh giao tiếp, hỗ trợ từ xa luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng đối tác.
• Đồng hành cùng khách hàng – Chung tay cùng cộng đồng: Xây dựng và triển
khai các chương trình “Hỗ trợ dự phòng phát hành – cá thể hóa thẻ tài chính ngân
hàng” cho các khách hàng khối tài chính; Chương trình ưu đãi giá dành cho các
Trung tâm y tế… với mong muốn hỗ trợ các Khách hàng – đối tác vượt qua giai
đoạn thách thức này.
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Chi tiêu qua thẻ giảm mạnh vì Covid-19

TIN VẮN THẺ NGÂN HÀNG
•

Từ ngày 07/04/2020 đến hết ngày 06/07/2020,
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
(BIDV) triển khai chương trình ưu đãi hoàn tiền
khi chi tiêu dành cho các chủ thẻ Visa của họ.Cụ
thể trong thời gian ưu đãi, các chủ thẻ Visa của
BIDV chỉ cần thực hiện mua sắm bằng thẻ nhiều
lần sẽ được hoàn tiền từ 200.000 VNĐ đến 1 triệu
đồng.

•

Từ ngày 04/05/2020 đến hết ngày 03/08/2020,
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương
Việt Nam (Vietcombank) sẽ triển khai ưu đãi
dành cho các khách hàng lần đầu phát hành loại
thẻ tín dụng Vietcombank thương hiệu American

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) cho biết, Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh thẻ
của các ngân hàng. Doanh số sử dụng thẻ tại các ngân hàng lớn đã liên tiếp giảm từ đầu năm tới nay.
Tính đến tháng 3, doanh số dùng thẻ trong nước giảm 21% và thẻ quốc tế giảm đến 28% so với cùng kỳ
năm trước.
Doanh số thanh toán qua thẻ cũng giảm mạnh qua các tháng. Riêng trong tuần đầu tháng 4, giá trị thanh toán
bình quân giảm 78% so với cùng kỳ năm trước và giảm 93% so với tháng 3 năm nay.

Express.
•

Từ 24/04/2020 đến hết 30/04/2020, Ngân hàng
Quốc tế VIB sẽ triển khai chương trình ưu đãi đặc
biệt dành cho các chủ thẻ khi mở mới thẻ tín dụng
tại ngân hàng. Cụ thể, khi mở mới các loại thẻ tín
dụng VIB Mastercard, chủ thẻ sẽ được hưởng ưu

Tại một số đơn vị chấp nhận thẻ như hàng không, giáo dục, du lịch, lữ hành, khách sạn, VNBA cho biết doanh
số thanh toán trung bình của thẻ trong nước và thẻ nước ngoài trong tháng 3 giảm đến 80% so với tháng trước.
Mức sụt giảm này dự kiến còn tiếp tục.

đãi hoàn tiền lên tới 1,5 triệu đồng./.
(Tổng hợp từ Internet)

Vì vậy, các ngân hàng đề xuất các tổ chức phát hành thẻ quốc tế như Visa và MasterCard giảm một số loại phí
cho ngân hàng Việt Nam ít nhất trong 12 tháng. Ngoài ra, ngân hàng cũng đề nghị hai tổ chức phát hành thẻ lớn
này điều chỉnh chính sách phí về dài hạn để hỗ trợ thị trường thẻ mới phát triển ở Việt Nam./.
(Vnexpress)
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Google ra mắt thẻ ghi nợ thông minh
Nhằm cạnh tranh với Apple Pay và Apple Card, Google đang tạo ra các thẻ ghi nợ hữu hình và
ảo. Những chiếc thẻ này sẽ cho phép người dùng mua hàng qua thẻ, web hoặc điện thoại di
động và kết nối với ứng dụng Google, TechCrunch đưa tin.

Nguồn: Internet

Loại thẻ ghi nợ thực tế mới này sẽ có tên thương hiệu của cả Google và tổ chức tài chính hợp tác, tuy
nhiên vẫn chưa có tên nhà cung cấp chính thức. Khách hàng có thể sử dụng ứng dụng Google được
kết nối để nạp thêm tiền hoặc chuyển tiền từ tài khoản của họ. Họ cũng có thể sử dụng mã PIN và dấu
vân tay để bảo mật cho tài khoản của mình.
Còn phiên bản thẻ ảo có thể được sử dụng cho thanh toán di động qua Bluetooth. Và để thực hiện
thanh toán qua ứng dụng hay trực tuyến, số thẻ ảo có thể được sử dụng. Khách hàng có thể khóa thẻ
vật lý của họ và yêu cầu thay thế nhưng số thẻ ảo vẫn có thể được sử dụng để thanh toán trực tuyến
và qua điện thoại một cách bình thường.
Và nếu khách hàng nghi ngờ số thẻ ảo của mình đã bị đánh cắp thì họ cũng có thể thiết lập lại số thẻ
này một cách dễ dàng./.

Nguồn: Internet

(PYMNTS)

Nguồn: Internet
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Myanmar ra mắt ứng dụng thanh toán thông minh
Mandalay Smart Pay
Ủy ban Phát triển Thành phố Mandalay (MCDC) cùng Ngân hàng Yadanabon và công ty thanh toán toàn cầu
2C2P đã hợp tác ra mắt ứng dụng thanh toán di động Mandalay Smart Pay - cho phép người dân thanh toán,
chuyển tiền và tận hưởng nhiều tính năng khác trong mọi lúc, mọi nơi.
Đây là lần đầu tiên người dân Mandalay có thể thanh toán chi phí sử dụng các dịch vụ công thông qua smartphone.
Với hơn 10 tính năng khác nhau trong một ứng dụng, Mandalay Smart Pay cho phép người dùng thực hiện hầu hết
các nghĩa vụ hành chính dân sự và cá nhân thông qua ĐTDĐ.
Ngoài nộp thuế và phí dịch vụ, người dân có thể sử dụng Mandalay Smart Pay để mua sắm bằng cách quét mã QR
doanh nghiệp để thanh toán, chuyển và nhận tiền từ gia đình và bạn bè, nạp tiền điện thoại.
Cùng với ứng dụng trên, 2C2P đã phát triển một giải pháp thanh toán toàn diện dành cho thành phố Mandalay. 2C2P
tin rằng, giải pháp này có thể dễ dàng và nhanh chóng được triển khai đến những khu vực còn lại của Myanmar và
được sử dụng trên toàn quốc.
Myanmar vốn được mệnh danh là “miền đất số”, nơi smartphone đã trở nên quá phổ biến trong cuộc sống hàng
ngày. Mandalay Smart Pay là một phần của Dự án Thành phố thông minh của Myanmar thuộc Mạng lưới Thành phố
Thông minh ASEAN. Mục đích của Thành phố Thông minh là nâng cao mức sống của người dân, tạo ra môi trường
kinh doanh hiệu quả và bảo vệ môi trường tự nhiên./.
(2C2P)
Nguồn: Internet
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Nguồn: Internet

Quy định sử dụng thẻ thanh toán
quốc tế và trực tuyến có hiệu lực tại Ấn Độ
THEO CHUẨN EMV & VCCS
Nguồn: Internet

Những quy định mới về giới hạn các trường hợp sử dụng đối với toàn bộ thẻ tín dụng và ghi nợ - vốn
chưa từng được áp dụng cho các giao dịch quốc tế hoặc trực tuyến trước đây - đã chính thức có hiệu
lực tại Ấn Độ.
Theo quy định, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã yêu cầu tất cả các ngân hàng bắt buộc phải vô hiệu hóa
toàn bộ các tài khoản thẻ có thể giao dịch quốc tế và trực tuyến nếu trước đó chúng chưa từng được sử dụng
trong những hoạt động như vậy. Và hiện nay, các chủ thẻ sẽ phải quyết định kích hoạt tính năng thanh toán
trực tuyến và quốc tế trong tài khoản thẻ hay không.

EMV & VCCS
ISSUANCE
SOLUTIONS

Mọi tấm thẻ tín dụng và ghi nợ sẽ chỉ có thể sử dụng được trong các giao dịch tiếp xúc như tại ATM và POS
bên trong Ấn Độ.
Ngoài ra, các ngân hàng phát hành cũng sẽ phải cung cấp cơ sở để kiểm soát hạn mức đối với mọi loại hình
giao dịch cả ở trong nước và quốc tế. Các chủ thẻ cũng có thể thiết lập hạn mức đối với các giao dịch thanh
toán POS, ATM, trực tuyến, không tiếp xúc và những giao dịch khác.
Nhìn chung, khối lượng và giá trị của các giao dịch thông qua thẻ ở quốc gia đông dân thứ hai thế giới đã tăng
lên nhiều lần trong những năm qua, và những bước đi nói trên có vai trò quan trọng trong các nỗ lực đảm bảo
an toàn cho những hoạt động chuyển đổi liên quan đến thẻ thanh toán và giảm thiểu gian lận./.
(Paypers)
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Apple Pay Express Transit mở rộng thanh toán
tới 275 thành
phố Trung Quốc
1.
Những người đi làm trên toàn 275 thành phố Trung Quốc giờ đây có thể thêm thẻ giao thông công
cộng T-Union của họ vào iPhone hoặc Apple Watch và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị đeo thông
minh của họ để ra vào tại trạm xe buýt hoặc tàu điện ngầm mà không cần xác thực giao dịch trước
bằng Face ID, Touch ID hay mật mã.
Động thái này đánh dấu một phần mở rộng lớn về tính ứng dụng của Apple Pay Express Transit.
Cho đến nay, hệ thống này mới chỉ được ứng dụng tại Bắc Kinh và Thượng Hải, với thẻ Suica ở Nhật Bản,
tại các dịch vụ Transport for London (TfL) tại Anh và tại Mỹ với các dịch vụ thuộc MTA ở New York và dịch
vụ Hop Fastpass ở Portland, Oregon./.
(NFCW)

American Express: COVID-19 ảnh hưởng mạnh tới
tiêu dùng thẻ toàn cầu
American Express cho biết suy thoái từ đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng mạnh đến chi tiêu của
các chủ thẻ, và điều này cũng ảnh hưởng đến doanh thu của họ và các tổ chức tài chính khác.
Doanh thu trong quý đầu năm 2020 của họ đã giảm
1% xuống còn 10,3 tỷ USD so với con số 10,4 tỷ USD
cùng kỳ năm ngoái.
Stephen Squeri, chủ tịch và CEO của American
Express trả lời rằng: "Sự suy thoái kinh tế do các tác
động cực lớn từ khủng hoảng COVID-19 bắt đầu
trong quý đầu tiên và sẽ tăng mạnh hơn bắt đầu từ
tháng thứ 4 trên toàn cầu, và điều này sẽ ảnh hưởng
cực mạnh tới tình trạng chung của ngành tài chính
Thế Giới."/.
Nguồn: Internet

(Finextra)
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RBC giảm thời gian mở tài khoản ngân hàng
bằng công nghệ “đọc hộ chiếu” NFC
Ngân hàng Hoàng gia Canada (RBC) vừa bổ sung các tính năng mới cho ứng dụng di động, qua đó giúp
khách hàng mở tài khoản ngân hàng mới tại chi nhánh một cách nhanh hơn và dễ dàng hơn.
Ứng dụng RBC Mobile sử dụng trí tuệ nhân tạo để kiểm tra thông tin nhận dạng của khách hàng trên giấy tờ tùy
thân do chính phủ phát hành, thay vì những tính năng và đặc điểm bảo mật trên giấy phép lái xe và hộ chiếu.
Ứng dụng cũng sử dụng công nghệ giao tiếp trường gần (NFC) để khách hàng có thể chạm vào chip điện tử trên
các phiên bản hộ chiếu mới nhất.
RBC nêu rõ: “Khi khách hàng quét giấy tờ tùy thân thông qua ứng dụng di động trên điện thoại, thông tin đó sẽ
tự động được nhập vào hồ sơ tài khoản trên máy tính của nhân viên tư vấn, và chúng tôi sẽ ngay lập tức cung
cấp cho họ kết nối mạnh mẽ hơn giữa chi nhánh và ứng dụng… Sau khi được nhập vào hồ sơ tài khoản, thông
tin được sử dụng và bảo vệ giống như cách RBC xử lý tất cả các thông tin cá nhân”./.
(NFCW)

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet
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Công dân Anh ở EU được cấp thẻ cư dân sinh trắc học

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

Politico dẫn thông tin từ Ủy ban châu Âu (EC) cho biết, các công dân Anh sinh sống ở Liên minh châu Âu
(EU) sẽ cần phải có thẻ cư dân sinh trắc học mới vào cuối năm nay.
Theo Politico, khoảng 1,2 triệu người Anh hiện đang sinh sống ở EU, và bất kỳ người Anh nào khác chuyển đến
EU trong năm nay đều có thể cần đến loại giấy tờ này.
Các điều khoản trong Thỏa thuận Rút lui quy định, mỗi quốc gia thành viên EU sẽ tùy ý đưa ra quyết định có yêu
cầu các công dân Anh nộp đơn và được cấp tài liệu chứng minh quyền cư trú của họ theo thỏa thuận Brexit hay
không.
Một số quốc gia EU khẳng định sẽ áp dụng hệ thống đăng ký bắt buộc, trong khi một thành viên khác sẽ mặc định
công nhận tất cả các công dân Anh đủ điều kiện là cư dân. Nhờ vậy, các công dân Anh ở nhóm quốc gia thứ hai
có quyền yêu cầu được cấp tài liệu chứng minh thân phận của họ.
Theo một người phát ngôn của văn phòng báo chí EC tại Brussels, cơ quan này đã thông qua quyết định đảm
bảo rằng, các chính phủ trên sẽ hành phát hành tài liệu “đơn giản và thống nhất” với những tiêu chuẩn bảo mật
cao cho các công dân Anh đang sinh sống ở EU - thuộc diện đối tượng được bảo vệ của Thỏa thuận Rút lui./.
(Planet Biometrics)
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Cảnh báo: Elaticsearch có thể gây ra những lỗ
hổng bảo mật đặc biệt nghiêm trọng
Theo nhà nghiên cứu Bob Diachenko, một công ty an ninh mạng có trụ sở tại London đã để lộ cơ sở
dữ liệu (CSDL) khổng lồ gồm thông tin người dùng bị rò rỉ trước đó trong suốt 7 năm.
Ngày 15/3, nhà nghiên cứu Diachenko đã phát hiện trường hợp công cụ tìm kiếm Elasticsearch không hề an
toàn. Trường hợp này gồm 2 bộ sưu tập dữ liệu, một bộ chứa 15 triệu hồ sơ đang cập nhật theo thời gian
thực, và một bộ khác chứa gần 5,1 tỷ hồ sơ.
Kể từ khi công bố thông tin, nhà nghiên cứu Diachenko đã xác nhận, dữ liệu và hồ sơ khách hàng của công
ty không bị lộ lọt, do vụ việc chỉ liên quan đến những bộ sưu tập về các vụ rò rỉ dữ liệu được thông báo trước
đây.
Ông Diachenko cho biết, dữ liệu - được tổ chức tốt và áp dụng hàm băm - bao gồm ngày rò rỉ, mật khẩu,
email, tên miền email và nguồn rò rỉ gốc. Mật khẩu được áp dụng hàm băm, mã hóa và/hoặc ở dạng văn bản
thuần túy tùy thuộc vào từng sự cố. Dữ liệu về các vụ rò rỉ trải dài trong vòng vài năm, kể từ năm 2012 đến
năm ngoái, liên quan đến một số “cá lớn” như Adobe, Last.fm, Twitter, LinkedIn, Tumblr và VK.
Cũng theo ông Diachenko, chứng chỉ SSL và tra cứu ngược lịch sử DNS đã cho thấy, trường hợp trên là do
công ty bảo mật của Anh quản lý. Mặc dù công ty này chưa phản hồi cảnh báo bảo mật ban đầu của nhà
nghiên cứu Diachenko, song CSDL đã được bảo vệ ngay 1 tiếng sau cảnh báo.
Ông Diachenko nhận định: “Mặc dù hầu hết dữ liệu dường như được thu thập từ các nguồn đã biết trước đó,
nhưng bộ sưu tập dữ liệu lớn và có tổ chức như vậy sẽ gây ra một mối đe dọa rõ ràng đối với những người
có dữ liệu bị lộ lọt. Một đối tượng đánh cắp danh tính hay tấn công lừa đảo không thể đòi hỏi một món hời đến
vậy... Kẻ gian có thể tấn công những người bị ảnh hưởng bằng các chiến dịch gian lận và lừa đảo, sử dụng
thông tin cá nhân của họ để tạo ra những tin nhắn phục vụ ý đồ xấu”.
Kiểu rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng vừa đề cập đang ngày càng trở nên phổ biến, bởi các lỗi cấu hình thường dẫn
đến những hậu quả khôn lường. Tháng 11 năm ngoái, ông Diachenko và nhà nghiên cứu Vinny Troia đã phát
hiện ra một máy chủ Elaticsearch bị rò rỉ chứa thông tin cá nhân của hơn 1 tỷ người tiêu dùng do 2 công ty xử
lý dữ liệu thu thập. Một tháng sau, một CSDL khổng lồ với dung lượng 890 GB chứa hơn một triệu hồ sơ duyệt
web có độ nhạy cảm cao bị rò rỉ từ một công ty CNTT của Nam Phi. Cũng trong tháng 12/2019, ông Diachenko
cũng đã phát hiện một CSDL Elaticsearch không được bảo mật chứa hơn một tỷ danh sách “combo” gồm các
mật khẩu và email bị rò rỉ./.
(Infosecurity Magazine)
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Từ giấy tờ đến số hóa:
Cuộc cách mạng trong lĩnh vực bảo mật tài liệu (Kỳ cuối)
Phần cuối: Bảo mật tài chính và xác thực
Điều gì đang diễn ra trong thanh toán tiêu dùng ở thời điểm này? Đó là một cuộc cách mạng hay đơn giản
là công nghệ làm thay đổi mô hình hiện tại? Làm thế nào mà bảo mật và xác thực ăn nhập với câu chuyện
này?

Mức độ sẵn sàng sử dụng thanh toán di động

Nguồn: Internet
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Gần 85% tổng số giao dịch bán lẻ ngày nay vẫn được thực hiện bằng tiền mặt,
chiếm khoảng 60% tổng giá trị giao dịch bán lẻ. Mặc dù vậy, ít ai có thể phủ
nhận rằng thế giới đang thay đổi khi kỹ thuật số dần đổi chỗ cho thế giới tương
tự (analog). Biểu đồ dưới đây cho thấy sự sẵn sàng sử dụng các phương thức
thanh toán di động (m-payment) theo từng quốc gia, cho thấy sự thống trị của
thanh toán bằng điện thoại thông minh (smartphone) ở Trung Quốc.
Xu hướng này có thể được mô tả như là sự tiếp nối trong chu trình phát triển
Nguồn: Internet
của các phương thức thanh toán, khi xã hội chuyển dịch từ
tiền mặt (tất nhiên
vẫn còn được sử dụng), sang séc (thế kỷ 17 nhưng bây giờ không còn được
ưa chuộng), sang thẻ (từ những năm 1950 đến nay) và giờ đây là thanh toán
số và tiền kỹ thuật số (TKTS).
Khả năng dễ tổn thương trước gian lận của thanh toán thẻ và thanh toán
số

Nguồn: Internet

Chúng ta mô tả đây là một cuộc cách mạng, không chỉ đơn giản là sự tiến hóa,
bởi vì những đặc trưng của thế giới thanh toán số rất khác biệt với thế giới
thanh toán vật lý. Kỹ thuật số đại diện cho sự thay đổi mô hình từ những
phương thức thanh toán vật lý.
Điều chắc chắn là thanh toán thẻ và thanh toán số dễ tổn thương nhất trước
gian lận. Thí dụ, theo Ngân hàng Anh (BoE), ở xứ sở sương mù hiện có 3,8
tỷ tờ tiền giấy đang được lưu hành với mệnh giá 70 tỷ Bảng; năm 2018 có
472.000 tờ tiền giả đã được loại bỏ khỏi lưu thông, với mệnh giá 10 triệu Bảng
(trong nửa đầu năm 2019, con số này lần lượt là 228.000 tờ tiền giả và 5 triệu
Bảng), tức là tiền giả chiếm 0,0012% về số lượng, 0,014% về giá trị.
So sánh với số liệu thống kê Thanh toán Thẻ từ Bộ Tài chính Anh. Năm 2018
đã có gần 800 tỷ Bảng giá trị giao dịch thẻ ở xứ sở sương mù, nhưng đã có
Nguồn: Internet
671 triệu Bảng gian lận bằng thẻ - tương đương 0,08%, và như vậy, tỷ lệ gian
lận cao hơn 6 lần so với tiền mặt. Điều quan trọng cần lưu ý là gian lận thẻ
“không trực tiếp sử dụng thẻ” (CNP) chiếm 76% trong tổng số này. Nếu giới
tội phạm có thể biến mình trở thành chủ thẻ, tiền có thể bị đánh cắp.
Khác biệt về tỷ lệ gian lận giữa tiền giấy và thẻ thanh toán trong Khu vực đồng
tiền chung châu Âu (Eurozone) thậm chí còn rõ rệt hơn. Theo báo cáo của
Ngân hàng Trung ương châu Âu, năm 2016, tổng thiệt hại do gian lận thẻ
thanh toán trong khu vực là 1,8 tỷ Euro, tương đương với 0,1% của 1,8 nghìn
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tỷ Euro tổng giá trị giao dịch thẻ. Tỷ lệ này lớn hơn 300 lần so với con số 0,003% tiền Euro giả,
trong khi Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) báo cáo rằng gian lận CNP chiếm 66% gian lận
thẻ.
So với châu Phi, theo báo cáo tội phạm năm 2018 của Trung tâm Thông tin Rủi ro Ngân hàng
Nam Phi, thiệt hại do giới tội phạm gây ra đối với các sản phẩm thẻ do nước này phát hành đã
tăng 18% lên 873 triệu Rand. Tốc độ gia tăng của tình trạng gian lận đối với thẻ tín dụng và
thẻ ghi nợ gần như ngang nhau. Tương tự Anh, CNP chiếm dưới 80% trong tổng số gian lận
thẻ.
Cũng trong năm 2018, Nam Phi đã chứng kiến 23.466 vụ gian lận trên các ứng dụng ngân
hàng, ngân hàng trực tuyến và ngân hàng di động, với tổng thiệt hại lên tới 263 triệu Rand,
tăng 75,3%, trong đó: ngân hàng di động 29 triệu Rand; ngân hàng trực tuyến 129 triệu Rand;
ứng dụng ngân hàng 105 triệu Rand.
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Tính thuận tiện là động lực thúc đẩy
Tính thuận tiện là một trong những động lực chính đối với người tiêu dùng, nhưng
như chúng ta thấy, tính tiện lợi và bảo mật thường không dễ ăn nhập với nhau. Bảo
mật có xu hướng tạo ra “ma sát” làm chậm quá trình giao dịch. Cho đến nay, ngành
công nghiệp thanh toán không muốn có loại “ma sát” đó vì nó có thể làm chậm quá
trình chuyển đổi sang các công cụ thanh toán mới. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại lớn
đến nỗi Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra những yêu cầu mới nhằm đối phó với
thực trạng này, chẳng hạn như một phần của Chỉ thị Dịch vụ Thanh toán 2015
(PSD2).
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Thông tin định danh đóng vai trò quyết định
Rõ ràng, trong các giao dịch điện tử, dù là thanh toán bằng thẻ hay ứng dụng, thách
thức lớn nhất chính là thông tin định danh.
Nếu bạn thanh toán bằng tiền mặt, tiền mặt được coi là của bạn và quá trình trao đổi
diễn ra hết sức đơn giản. Mối liên kết giữa giá trị và người cầm tiền là “sự hiện hữu” và
không phải “thông tin định danh”. Giao dịch số phức tạp hơn vì không có mối liên kết
giữa giá trị và thông tin định danh của người dùng.

Luật Xác thực Khách hàng Mạnh của EU (SCA) yêu cầu xác thực 2 yếu tố đối với
những khoản thanh toán có giá trị lớn hơn 30 Euro. Quy định này có nghĩa là mã
PIN dành cho một giao dịch thanh toán không tiếp xúc hoặc mã xác thực riêng rẽ
được gửi đến điện thoại của người dùng luôn được sử dụng cùng với thông tin thẻ
của họ trong quá trình thực hiện các giao dịch thanh toán trực tuyến. Các đơn vị
chấp nhận thanh toán không còn nắm quyền quyết định về việc có yêu cầu xác thực
yếu tố thứ hai từ người dùng hay không. Hơn nữa, mọi giao dịch thứ năm ở dưới
ngưỡng 30 Euro sẽ bị nghi ngờ, cũng như khi tổng giá trị của các giao dịch vượt
quá 100 Euro. Thời hạn chót để triển khai SCA hiện là ngày 31/12/2020, một bước
lùi so với thời hạn ban đầu là tháng 9/2019.
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Tuy nhiên, xu hướng giảm sử dụng tiền mặt đang diễn ra, và ở một số nơi, xu hướng
này có tốc độ phát triển rất nhanh. Tại Trung Quốc, Alipay và WeChat Pay đã biến thanh
toán di động thành sự kiện hàng ngày và m-payment đang lan nhanh trên toàn thế giới.
Apple Pay là một “người chơi” điển hình. Tương tự, tại Thụy Điển, ứng dụng thanh toán
Swish đang dần thay thế tiền mặt; 80% giao dịch của người tiêu dùng là bằng thẻ hoặc
Swish, nghĩa là chỉ 20% giao dịch được thực hiện bằng tiền mặt.
Một số ngân hàng trung ương và công ty thương mại cũng nhận ra và cố gắng tận dụng
xu hướng trên. TKTS Libra được Facebook đề xuất là một bước đi mang đầy tính tiến
bộ dành cho hoạt động trên Internet, song bất chấp sự nhiệt tình ban đầu từ các ngân
hàng và công ty thẻ, biện pháp này quá mờ nhạt đến mức Libra có thể không bao giờ
“cất cánh” nổi. Tuy vậy, Trung Quốc và Uruguay đã ra mắt TKTS (thuật ngữ ưa thích,
không phải là tiền ảo - cryptocurrency), mặc dù nhiều ngân hàng trung ương khác đã
công bố các nghiên cứu về vấn đề phát hành đồng tiền này.
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Không nên bỏ qua những giá trị phi tiền tệ của tiền mặt

Kết luận

Trong xu hướng thanh toán số, chúng ta phải nghiên cứu vấn đề về khả năng hồi phục.
Chúng ta đã được chứng kiến tác động của một số lỗi hệ thống trong lĩnh vực ngân
hàng và thẻ. Ở nhiều nơi trên thế giới, nếu mất điện hơn một ngày hoặc lâu hơn, thì
tình trạng gián đoạn này sẽ gây ra ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Các ATM ngừng hoạt
động, toàn bộ cơ sở hạ tầng thanh toán cùng toàn bộ hệ thống bán lẻ cũng sẽ bị vô
hiệu hóa. Sự phụ thuộc vào nguồn điện chiếu sáng, sưởi ấm/làm mát, bảo vệ sẽ gây ra
tác động ngay lập tức, bên cạnh các hệ thống kiểm soát kho, kế toán và thanh toán.
Nếu xảy ra lỗi kết nối, cho dù với hệ thống máy chủ, máy khách hay hệ thống trung
gian, người ta có thể kiểm soát hoặc thậm chí ngăn chặn tác động. Tiền mặt có thể lấp
đầy khoảng trống đó trong một khoảng thời gian ngắn, có thể lên tới 48 giờ - miễn là có
sẵn công cụ thanh toán này trong hệ thống.

Các hình thức thanh toán không ngừng thay đổi. Tiền mặt được sử dụng ít hơn,
được thay thế trực tiếp bằng thẻ hoặc gián tiếp bằng thanh toán di động liên kết với
thẻ. Tốc độ đổi mới và thay đổi này có nguy cơ khiến một số người bị bỏ lại phía
sau, và tạo ra những rủi ro lớn nếu hệ thống thanh toán điện tử ngừng hoạt động vì
một số lý do (khiến mọi người không thể thanh toán). Ngoài ra, các hệ thống này
còn tiềm ẩn nguy cơ tổn thương trước những hành động tấn công và các thủ đoạn
chiếm đoạt dữ liệu khác - từ đó gây ra những mối hiểm họa đi kèm đối với thông tin
định danh, cũng như hành vi trộm cắp tài chính.

Số hóa cũng có thể khiến một số bộ phận người dân trong xã hội gặp khó khăn về khả
năng tham gia vào nền kinh tế địa phương. Mọi người không thể sử dụng các hệ thống
thanh toán dựa trên nền tảng smartphone nếu họ không có thiết bị này. Những bộ phận
xã hội đó bao gồm:
•
•
•
•
•
•

•

Ở nhiều nơi trên thế giới, tỷ lệ người sử dụng smartphone tương đối thấp. Thí
dụ, chỉ 24% dân số Ấn Độ sở hữu smartphone;
Nhiều người lớn tuổi không biết cách sử dụng smartphone hoặc không còn đủ
khả năng sử dụng thiết bị này và không kiểm soát được giọng nói;
Những người không đủ tiền để sở hữu smartphone;
Những người có smartphone nhưng sống hoặc làm việc ở những khu vực có
mạng phủ sóng kém;
Những người không có tài khoản ngân hàng hoặc thẻ thanh toán;
Những người chỉ đơn giản là không muốn bị ghi lại mọi giao dịch - trong đó có
những đối tượng tội phạm, song cũng có cả những những lý do ẩn danh giao
dịch chính đáng;
Một phần bảy dân số thế giới không có giấy tờ tùy thân hợp pháp;

Ngoài ra, ngành pháp lý đang nỗ lực để bắt kịp xu thế và giới tội phạm đang khai
thác mô hình thanh toán mới về giá trị liên kết với thông tin định danh, thay vì giá trị
liên quan đến sự hiện diện.
Tất nhiên, thực tế này đưa chúng ta trở lại với cách thức mà các chính phủ và doanh
nghiệp có thể bảo vệ danh tính với sự tự tin, bằng chứng về thông tin định danh và
phương pháp có thể chứng minh danh tính tại điểm giao dịch. Có lẽ đây là nơi yếu
tố vật lý kết hợp với yếu tố kỹ thuật số để đưa chúng ta đến với tương lai./.
Nguồn: Internet

Chúng ta đừng quên rằng tiền mặt đóng một vai trò quan trọng; mọi người đều có thể
sử dụng tiền mặt (với số lượng lớn hoặc nhỏ) và công cụ thanh toán này cho phép ẩn
danh cũng như thực hiện các giao dịch nhanh.

Bản tin nội bộ THẾ GIỚI THẺ ©2020 MK Group

(84-24) 6266 2703 - 513

thegioithe@mkgroup.com.vn

www.facebook.com/mkgroup1999

Chứng chỉ và Thành viên Hiệp hội

s

Copyright© 2020 by MK Group
www.mkgroup.com.vn | contact@mkgroup.com.vn | www.facebook.com.vn/mkgroup1999
Hà Nội: Tầng 11, tòa nhà TTC, 19 Duy Tân, Cầu Giấy | Tel: (+84-24) 6266 2703
Tp. Hồ Chí Minh: Tầng 7 Thiên Sơn Building, 5 Nguyễn Gia Thiều, Quận 3 | Tel: (+84-28) 3930 5023
Bản tin nội bộ THẾ GIỚI THẺ ©2020 MK Group

(84-24) 6266 2703 - 513

thegioithe@mkgroup.com.vn

www.facebook.com/mkgroup1999

