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MONITORING I BEZPIECZEŃSTWO • RYNEK KARTOWY

WW  połowie stycznia br. tysiące 
posiadaczy kart Visa przeżyło 
prawdziwy koszmar. Awaria 

systemu informatycznego odpowiedzialne-
go za rozliczanie transakcji przeprowadza-
nych kartami płatniczymi doprowadziła 
do poważnego uszczuplenia, a w niejed-
nym przypadku – wyzerowania stanu ich 
kont. System powielał kilka, a podobno 
nawet kilkanaście razy informacje o trans-
akcjach dokonywanych w bankomatach, 
na podstawie których banki obciążają kon-
ta klientów.

ZAWIODŁY PROCEDURY
W pierwszej chwili część klientów obarczyła 
winą bankomaty.
– To nieporozumienie – twierdzi Andrzej 
Kawiński, prezes Wincor Nixdorf sp. z o.o. 
– Bankomaty są urządzeniami „frontowy-
mi”. Dlatego to właśnie z nimi stykają się 
klienci banków. Ale w przypadku tej awarii 
niewątpliwie zawinił centralny system Visy.

Fachowcy od początku podejrzewa-
li, że wystąpił błąd oprogramowania. 
Na pewno zawiodły procedury. W mo-
mencie gdy do banków przeszły pliki 
z podejrzanymi transakcjami, zostały 
automatycznie zaksięgowane. Ale nie 
we wszystkich bankach. W niektórych za-
uważono ten błąd.
– Awarie systemów zdarzają się na całym 
świecie – mówi Grzegorz Banecki, dyrek-
tor sprzedaży oprogramowania w Europie 
Wschodniej firmy NCR Polska. – Nie da się 
ich uniknąć. Tyle że muszą być opracowa-
ne (i przestrzegane) procedury pozwalają-
ce na unikanie sytuacji niewygodnych dla 
klientów.
Problemy dotknęły posiadaczy kart Visa 
kilku polskich banków. Nie zauważyły one 
w porę błędnych informacji i obciążyły 
konta swoich klientów wielokrotnie tymi 
samymi transakcjami. Najbardziej poszko-
dowani zostali podobno klienci mBanku 
i MultiBanku.

Skala problemu była jednak znacznie 
większa. Błędne dane rozliczeniowe trafi-
ły bowiem do kilku największych banków 
w Polsce. Na szczęście w niektórych od-
powiednie służby wykazały się refleksem 
i nie dopuściły do błędnych obciążeń.
Podobno najwcześniej dostrzegł problem 
Bank Zachodni WBK.

PROBLEMY? NIE U NAS
– Błędne transakcje dotyczyły okresu roz-
liczeniowego trwającego około 24 godzin: 
od 11.30 w poniedziałek 14 stycznia do tej 
samej godziny dzień później – wyjaśnia 
Paweł Włódarczak, dyrektor ds. systemów 
bankowości elektronicznej w BZ WBK. 
– Pierwsze, co wydało się nam podejrza-
ne, to rozmiary plików przysyłanych przez 
Visę. Tego dnia były one znacznie większe 
niż zwykle.
Według nieoficjalnych informacji te duże 
pliki zawierały po kilka transakcji tymi 
samymi kartami, na te same kwoty, wy-
konywane w jednym bankomacie, o tej 
samej godzinie. Dlatego zgodnie z proce-
durą obowiązującą w banku, pracownik 
odpowiedzialny za wprowadzanie da-
nych przejrzał zawartość plików. Od razu 
zauważył te wielokrotne wypłaty. Telefon 
do Visy potwierdził, że doszło do awarii. 
Zgodnie z zasadami, pracownicy BZ WBK 
zadecydowali o nieobciążaniu kont klien-
tów żadną z transakcji zawartych w wa-
dliwych plikach.
– Średnio każdego dnia otrzymujemy roz-
liczenia z Visą wartości około 23 milionów 
złotych – tłumaczy Paweł Włódarczak. 
– W poniedziałek 14 stycznia było to aż 93 
mln. Jak zatem łatwo obliczyć, nie obcią-
żyliśmy kont klientów wadliwymi transak-
cjami wartości 70 mln. To ogromna kwota. 
Nasi pracownicy i systemy rozliczeniowe, 
na które nigdy nie żałowaliśmy pieniędzy, 
zaoszczędziły klientom wielu problemów 
i stresu. Stresu wartości kilkudziesięciu mi-
lionów złotych. Dla nich cała awaria była 
po prostu niezauważalna.
Problem mógł dotknąć posiadaczy ponad 
miliona kart Visa BZ WBK. Poza klienta-
mi swojego banku, pracownicy BZ WBK 
ustrzegli przed skutkami awarii także 
posiadaczy kart wydanych przez siedem 
innych instytucji: Lukas Bank, Nordea, 
Bank Polskiej Spółdzielczości, Dominet 
Bank, Bank Współpracy Europejskiej, 
Wielkopolski Bank Spółdzielczy oraz San-
tander Consumer Bank. BZ WBK zajmuje 
się bowiem wydawaniem i rozliczaniem 
transakcji dokonywanych za pośrednic-
twem kart z logo tych banków.
Jak podkreślają pracownicy BZ WBK, z tego 
rodzaju awarią systemu informatyczne-
go spotkali się po raz pierwszy od czasu 

Wiele hałasu o nic, twierdzą przedstawiciele Visy. 
Czy rzeczywiście? Część klientów banków przeżyła 
niesamowity stres. Warto z tego przypadku – przyglądając się 
mu dokładniej – wyciągnąć głębsze wnioski na przyszłość.

MIECZYSŁAW T. STARKOWSKI

Visa 
bez wizy

KARTY ZASTĘPUJĄ GOTÓWKĘ

W ubiegłym roku fi nansowym (zakończonym 30 września 2007 r.) chętnie płaciliśmy kartami Visa 
za zakupy. Aż 276,6 mln razy, to jest o 33 proc. częściej niż w poprzednim roku, wyciągaliśmy swo-
je karty Visa po to, by dokonać płatności bezgotówkowych. Dzięki temu udział płatności kartami 
Visa w łącznej liczbie transakcji dokonywanych tymi kartami w Polsce po raz pierwszy przekroczył 
próg 40 proc., potwierdzając rosnące przyzwyczajenie Polaków do używania kart Visa w ich najko-
rzystniejszej, płatniczej funkcji.

W końcu września 2007 r. liczba kart Visa przekroczyła 15,5 mln. Sytuuje to Polskę na szóstym 
miejscu w Europie. Znacząco wzrosła liczba kart kredytowych, których było o 61 proc. więcej niż 
rok wcześniej.

– Rozwój obrotu bezgotówkowego, korzystnego dla konsumentów, detalistów, gospodarki i ban-
ków to główny cel organizacji Visa Europe w Polsce – mówi Małgorzata O’Shaughnessy, dyrektor 
generalna Visa Europe w Polsce. – Przekroczenie w ostatnim roku po raz pierwszy poziomu 30-pro-
centowego wzrostu liczby i wartości transakcji bezgotówkowych w skali rocznej świadczy o tym, 
że wspólnie z bankami członkowskimi Visa Europe w Polsce jesteśmy na dobrej drodze w walce 
z naszym głównym konkurentem na rynku, jakim jest gotówka.

(58-59)starkowski_karta.indd   58(58-59)starkowski_karta.indd   58 3/10/08   8:27:13 PM3/10/08   8:27:13 PM



RYNEK KARTOWY •

www.miesiecznikbank.pl |59

wprowadzenia na polski rynek kart płatni-
czych. Na szczęście sytuacja szybko wróci-
ła do normy. Już we wtorek bank otrzymał 
prawidłowe zestawienia bieżących trans-
akcji za kolejny dzień. Prawidłowe opera-
cje zostały zaksięgowane na rachunkach 
klientów w poniedziałek 21 stycznia.

CO SIĘ STAŁO? TO TAJEMNICA
Naturalnie awaria może się zdarzyć w każ-
dym urządzeniu, a tym bardziej – skom-
plikowanym systemie. Chodzi jednak o to, 
by wszyscy zainteresowani zdawali sobie 
sprawę, co się stało. A przede wszystkim 
– podjęli odpowiednie kroki, by takie sytu-
acje się nie powtarzały.
– W połowie stycznia br. wystąpiły pew-
ne problemy dotyczące przekazywania 
danych z komputerowego systemu rozli-
czeniowego Visa Europe odnoszących się 
do transakcji bankomatowych – wyjaśnia 
obecnie zaistniałą sytuację Małgorzata 
O’Shaughnessy, dyrektor generalna Visa 
Europe w Polsce. – Raz dziennie banki 
otrzymują zbiorcze pliki rozliczeniowe 
z danymi o transakcjach kartami w cią-
gu 24 godzin. Pliki te służą do obciążania 
rachunków posiadaczy kart oraz do rozli-
czeń między bankami w systemie Visa.
Na poziomie tych plików rozliczeniowych 
wystąpił błąd techniczny, który spowodo-

wał, że dane o części transakcji bankoma-
towych były w danym pliku odnotowane 
wielokrotnie. Taki problem zwielokrotnio-
nego zapisu w plikach rozliczeniowych 
wystąpił po raz pierwszy nie tylko od roz-
poczęcia wydawania kart Visa w Polsce 
w 1991 r., ale w ogóle w całej historii dzia-
łania systemu Visa w Europie.
– Po stronie Visa Europe problem dupliko-
wania zapisów został powstrzymany 15 
stycznia br. i kolejne pliki rozliczeniowe 
przekazywane każdego dnia po 15 stycz-
nia br. nie zawierały już wielokrotnie zapi-
sanych danych o transakcjach – podkreśla 
Małgorzata O’Shaugnessy.
Najczęściej banki księgują transakcje na-
stępnego dnia po otrzymaniu plików rozli-
czeniowych. Większość banków – z własnej 
inicjatywy lub po sygnale ze strony Visy – 
nie zaksięgowała transakcji, których dane 
były zawarte w plikach z 15 stycznia br.

KIEPSKA KOMUNIKACJA
Przez tydzień w Polsce przebywał zespół 
specjalistów technicznych Visa Europe. Prze-
prowadzili oni wiele rozmów operacyjnych 
z przedstawicielami instytucji finansowych.
– Banki, których dotknął problem, otrzy-
mały pliki korygujące błędne dane o trans-
akcjach – dodaje Małgorzata O’Shaugh-
nessy. – Wraz z bieżącymi działaniami 

naprawczymi, stabilizującymi i finalizu-
jącymi rozliczenia z bankami w związku 
z wystąpieniem problemu duplikowania 
danych, organizacja Visa Europe podję-
ła kroki, by nie powtórzyła się taka sytu-
acja. Wśród tych działań są m.in. wzmo-
żenie monitoringu systemu rozliczeń 
oraz przegląd procedur postępowania, 
który zaowocuje dalszymi systemowymi 
zabezpieczeniami.
Tyle oficjalnych wyjaśnień. Naturalnie nie 
mowy o szczegółach technicznych. To zro-
zumiałe, ponieważ o nich nie dyskutuje się 
publicznie. Visa powinna jednak niewątpli-
wie opracować program lepszej komunika-
cji z otoczeniem. Enuncjacje w styczniu były 
bowiem spóźnione, zbyt ogólnikowe, a więc 
budzące ogromne zaniepokojenie. 

Chodzi jednak o to, 
by wszyscy zain-

teresowani podjęli 
odpowiednie kroki, 
aby takie sytuacje 
się nie powtarzały.
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