Account Takeover
Protection
Identifique comportamentos
suspeitos e ajude a manter as
contas dos clientes em segurança.
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O que é o Account Takeover
Protection (ATP)?
A fraude por roubo de acesso ocorre quando um
fraudador obtém as informações pessoais da
vítima e, em seguida, altera as credenciais de login ou senhas. O fraudador toma o controle da
conta da vítima ou cria uma nova conta e realiza
transações não autorizadas.
O Account Takeover Protection da
CyberSource protege os consumidores e
comércios do uso fraudulento de contas on-line.
Ajuda a identificar usuários de alto risco na criação
e log-in das contas, como também, monitorar
comportamentos suspeitos.
FONTES
1

www.bankinfosecurity.com/interviews/conroy-i-2050

2 www.darkreading.com/endpoint/anatomy-of-an-account-takeover-attack/a/d-id/1324409

ESTATÍSTICAS

U$800M
55%
$3
estimado em perdas por roubo de
acesso até o final de 20161

dos consumidores utilizam as mesmas
credenciais em todas suas contas on-line1

é o que custa uma única conta
comprometida no mercado
clandestino2

Benefícios do Account Takeover Protection

Protege as contas on-line
de acessos não autorizados

Evita as tentativas de
fraude antes que elas
ocorram

Ajuda a preservar a
confiança e lealdade
do cliente

Como funciona o Account Takeover Protection?
1.
Acesse a interface do
Business Center da
CyberSource para
configurar suas regras de
comércio

Crie regras
para analisar eventos nas contas de
clientes em seu site ou app para
dispositivos móveis

4.
Incorpore velocidades
em torno a itens dessas
regras

5.

2.

De acordo com os
resultados das
validações, decida se
aceitar, monitorar,
desafiar ou rejeitar a
ação do usuário

Crie um ou mais perfis grupos de regras - para
os eventos de criação de
conta, log-in ou
atualização de dados

3.
Elabore regras para cada
perfil, baseadas em
centenas de elementos de
dados relacionados ao
dispositivo e ao
comportamento do usuário

6.
Receba suporte em
dispositivos web ou
móveis, com a
implementação, para apps
móveis, de SDKs para iOS
e Android

Proteja as contas de seus clientes
Com o Account Takeover Protection,
você pode ajudar a manter as contas de seus clientes

seguras e protegidas
contra a fraude em pagamentos card-on-file, enquanto
simplifica o acesso para clientes autenticados.

Os cibercriminosos estão
usando métodos cada vez mais
sofisticados para obter acesso às
contas.

As transações não autorizadas
prejudicam a confiança e a
lealdade dos clientes.

Por que CyberSource?
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Aproveite o maior
radar para detecção
de fraudes do mundo
baseado nos dados
derivados das mais de
68 bilhões de
transações que a Visa
e a CyberSource
processam a cada ano

Em 2015, tínhamos
475.000 clientes e
gerenciamos 223 bilhões
de pagamentos, o que
quer dizer que
processamos,
aproximadamente, 1 de
cada 10 dólares gastos
on-line no mundo

FONTE: CyberSource, 2015.
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Conexões com bancos
adquirentes/ emissores,
em todo o mundo, para
monitorar a atividade de
contas comprometidas. +
de 100 processadores
globais e conexões com
adquirentes
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O Real-Time
Fusion Modeling,
patenteado,
melhora a precisão
da detecção e
permite ajustes de
estratégia rápidos e
confiáveis
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Equipes locais de
consultores de risco
em Miami, Cidade do
México e São Paulo
para monitorar
tendências de fraude
e conduzir estratégias
para a prevenção de
risco

