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MasterCard spouští Safety Net,  
řešení na ochranu před kybernetickými útoky 

 
Společnost MasterCard oznámila uvedení nástroje Safety Net pro 
evropský bankovní trh. Safety Net je globální nástroj, který snižuje 
účinek kybernetických útoků na banky a platební terminály. Je navržen 
tak, aby využíval sílu globální sítě MasterCard a dokázal identifikovat 
neobvyklé chování a potenciální útoky – často ještě dříve, než se to 
banky či majitelé terminálů dozvědí. 

Pro spotřebitele z celého světa je nejdůležitější věcí při nakupování bezpečnost a 
ochrana jejich plateb. To je důvod, proč se MasterCard na tuto problematiku 
zaměřil. Společnost má řadu nástrojů, pomocí nichž zajišťuje bezpečnost ve 
spolupráci s bankami, maloobchodníky a spotřebiteli. 

„Safety Net je poslední ze silné řady síťových obranných prostředků, které jsou k 
dispozici bankám v boji proti kybernetickým útokům. S nástrojem Safety Net 
jsme schopni prověřovat miliardy transakcí dvacet čtyři hodin denně, sedm dní 
v týdnu a chránit banky proti událostem v podobě zneužití nebo vyprázdnění 
účtů," uvedl Ajay Bhalla, prezident divize Enterprise Security Solutions, 
MasterCard. 

MasterCard automaticky zapíše banky do této ochranné služby pomocí 
nejnovějších bezpečnostních nástrojů. Safety Net pokrývá průběh všech 
debetních, kreditních a obchodních transakcí MasterCard, Maestro a Cirrus a také 
je automaticky integrován do globální platební sítě MasterCard. 

Safety Net je vnější vrstva zabezpečení doplňující již existující nástroje ochrany 
bank, která bez narušení původních instalací, zajistí novou úroveň ochrany 
platebního systému. Tento nástroj sleduje různé kanály a zeměpisné oblasti a 
poskytuje nejvhodnější úroveň podpory pro každý trh a partnery pomocí 
sofistikovaných algoritmů. Safety Net je dalším pokročilým nástrojem 
MasterCard v oblasti bezpečnosti a ochrany plateb. 

Díky svému celosvětovému pohledu na odvětví platebních transakcí může 
MasterCard identifikovat potenciálně nebezpečné podvody v reálném čase a 
učinit cílená opatření k zajištění ochrany jménem banky. Tím je například 
poskytnutí selektivního povolení kontroly, aby mohla být blokována konkrétní 
transakce na základě více kritérií. 

„Bezpečnost a zabezpečení jsou pro MasterCard hlavní prioritou. Zavázali jsme 
se být vždy o krok napřed před podvodníky. Pro naše klienty stále inovujeme 



 
Tisková zpráva 
16. října 2015    

technologie, díky nimž odhalujeme a předcházíme pokusům o podvod a zároveň 
na ně okamžitě reagujeme," doplnil Bhalla. 

Jako lídr v oblasti zabezpečení plateb se MasterCard zaměřuje na to, aby 
transakce a platební síť byly bezpečné pro všechny zúčastněné strany systému. 
MasterCard vybudoval novou generaci nástrojů a služeb, které jsou schopné 
reagovat na vývoj internetových hrozeb. Bezpečnost není samostatná funkce, 
ale je začleněna do všeho, co MasterCard dělá od samého začátku. Tedy vždy, 
když vytváří nové technologie, nebo k ochraně vlastních vnitřních sítí. 

 

O společnosti MasterCard  
MasterCard (NYSE: MA), www.mastercard.com, je jednička v inteligentních, pohodlných 
a bezpečných platbách. Provozujeme nejrychlejší síť pro zpracování plateb, která propojuje 
spotřebitele, finanční instituce, obchodníky, vlády a podniky ve více než 210 zemích a teritoriích 
celého světa. Produkty a řešení společnosti MasterCard ještě více usnadňují, zabezpečují 
a zefektivňují každodenní obchodní činnosti – například nakupování, cestování, podnikání 
a hospodaření s financemi. Sledujte nás na Twitteru @MasterCardNews, připojte se k diskusi 
na Beyond the Transaction Blog a přihlaste se k odběru nejnovějších zpráv. 
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