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Warszawa, 12 lutego 2014 r. 

 

 

Technologia przyszłości w Getin Banku 

Getin Bank uruchamia pierwsze w Polsce oddziały samoobsługowe Getin Point, które 

pozwolą Klientom na korzystanie z szerokiej oferty usług, dotychczas realizowanych 

wyłącznie w tradycyjnych placówkach. Dzięki integracji z wewnętrznymi systemami 

Banku oraz nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, założenie rachunku 

w Getin Point jest bardzo proste. Pierwsze tego typu urządzenie jest już dostępne  

w Warszawie w Złotych Tarasach. 

 

Getin Point to placówka bankowa oparta o najnowsze rozwiązania technologiczne, 

pozwalające Klientom na samodzielne skorzystanie z funkcji tradycyjnego oddziału. Jest ona 

wyposażona m.in. w kamerę internetową i oprogramowanie umożliwiające wideokonferencję 

z konsultantem infolinii, ekran dotykowy, wpłatomat, drukarkę kart, czytnik biometryczny, 

czujnik zbliżeniowy oraz skaner dowodu osobistego. Jeszcze w I kwartale 2014 roku placówki 

Getin Point pojawią się w najpopularniejszych centrach handlowych, m.in. w Łodzi, 

Katowicach, Krakowie, Gdańsku i Poznaniu. 

 

Cała komunikacja realizowana za pośrednictwem Getin Point jest szyfrowana, analogicznie 

jak w bankowości internetowej. Bank bardzo dużo uwagi poświęcił bezpieczeństwu 

wprowadzając dodatkowo w Getin Point system biometrii Finger Vein (w tym biometryczny 

podpis elektroniczny), umożliwiający identyfikację, a także autoryzację transakcji w oparciu  

o analizę unikalnego wzorca naczyń krwionośnych palca. W tradycyjnym modelu podpisu 

elektronicznego klucz prywatny i certyfikat jest przechowywany na kryptograficznej karcie 

inteligentnej (mikroprocesorowej), gdzie również odbywa się podpisywanie, natomiast 

użytkownik jest uwierzytelniany za pomocą kodu PIN. Biometryczny podpis elektroniczny  

w oparciu o Finger Vein (BioPKI) stanowi alternatywę dla modelu tradycyjnego. Powiązanie 

biometrii z PKI (Public Key Infrastructure – infrastruktura klucza publicznego) polega na 

wykorzystaniu technologii biometrycznej Finger Vein w celu uwierzytelnienia i kontroli 

dostępu do klucza prywatnego oraz wykonania operacji podpisu i jego weryfikacji. Dostęp do 

kluczy prywatnych (Klientów oraz pracowników Banku) chroniony jest sprzętowo poprzez 

certyfikowane urządzenia HSM (ang. Hardware Security Module) Banku.  
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Dzięki tej technologii Klienci mogą w prosty i bezpieczny sposób zalogować się do 

bankowości internetowej, zatwierdzić transakcje oraz zawrzeć umowę. Jednocześnie jednak, 

dla wszystkich Klientów, którzy nie zdecydują się na wykorzystywanie skanu wzoru naczyń 

krwionośnych palca do zawarcia umowy, Getin Bank przygotował możliwość podpisu 

rysikiem, akceptując elektroniczny skan podpisu odręcznego, składany na tabletach w Getin 

Point. Jest on nanoszony na umowę i dodatkowo zabezpieczony certyfikatem od strony 

Banku. W ten sposób zachowana jest integralność umowy z podpisem, a tym samym 

niepowtarzalność jej zawarcia. Identyfikację Klienta można także przeprowadzić sprawdzając 

autentyczność dokumentów za pomocą skanera dowodów. 

 

Pierwszy w Polsce samoobsługowy oddział Getin Banku został otwarty w Warszawie  

w centrum handlowym Złote Tarasy i jest czynny siedem dni w tygodniu,  

w godzinach otwarcia galerii.  

 

Szczegółowe informacje na temat oferty Getin Banku można znaleźć na stronie 

www.getinbank.pl 
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