SECURITY
of DIGITAL
Payments

D I G I PAY

6 март
2019

DIGI PAY

П ро грама

Р егистра ц и я

9.30 – 10.00

зала Мусала, ет. 2
О ткрива н е

10.00 – 11.20

Партньори

10.00 – 10.15 Владимир Икономов, председател на ACFE,
България – Асоциация на сертифицираните експерти по
разкриване на измами
PSD2, навлизане на нови играчи на банковия пазар,
предизвикателства и рискове за сигурността
10.15 – 10.30 Светлин Лазаров, Главна дирекция борба с
организираната престъпност (ГДБОП), МВР
Онлайн сигурност, сигурност на плащанията, какви
са спецификите на борбата с престъпността в
интернет и колко големи измами за източване са
разкрити, как нарастват хакерските атаки през
последните години
10.30 – 10.45 Филип Мутафис, член на УС на Асоциацията
на софтуерните компании в България (БАСКОМ)
Проблемите на бизнеса и зависимостта му от
сигурността на плащанията
10.45 – 11.00 Георги Димитров, Евротръст Технолъджис
Как електронната идентификация дава тласък на
електронните разплащания и как може да се извърши
дигитален онбординг на клиенти, който да е съобразен
със закона

сесии

П ъ рва сеси я
Владимир Икономов, модератор
11.00 – 11.20 Красимир Кръстев, дирекция „Платежен надзор“,
Българска народна банка (БНБ)
Нови доставчици на пазара на платежни услуги. Изисквания
за сигурност, въведени с PSD2, при предоставянето на
платежни услуги
11.20 – 11.40 Лъчезар Венков, директор „Дигитално
банкиране“, Първа инвестиционна банка
Използване на софтуерен токен в PSD2, dynamic linking,
динамична 3D парола
11.40 – 12.00 Владислав Венев, сектор „Информационна
сигурност и защита на данните“ в Райфайзенбанк
Средства за превенция на онлайн измами. Примери за
решения на конкретни казуси от европейската практика
12.00 – 12.20 Радослав Димитров, директор „Карти и
терминали“ в БОРИКА
Сигурни мобилни плащания
12.40 – 13.00 Paysera, Филип Мутафис
Предизвикателства, рискове за сигурността на
плащанията, какво получава потребителят – по-добра
услуга или още несигурност

Д искуси я 13.00 – 13.15
О бед н а по ч ивка 13. 15 – 14.00

сесии

В тора С еси я
Димитър Тошев, модератор
14.00 – 14.20 PAYSAFE, Димитър Тошев
Какво търси бизнесът, какви са новите гаранции
за сигурност, какво потребителят не вижда,
конкуренция на банките или партньори след PSD2
14.20 – 14.50 Paynetics, приложение Phyre, Валери Вълчев
и Константин Джелебов
Работещото приложение Phyre - да управляваш своя
банков акаунт навсякъде в ЕС
14.50 – 15.20 Mobile Bulgaria, Upnetix, Радослав Гайдарски,
Христо Тодоров, VP of Digital
Мобилните плащанията – мисията възможна
15.30 – 15.50 Горан Ангелов, собственик на IBS
Бизнес решенията за банките, данните са новия
петрол, единственото предимство пред fintech
компаниите
15.50 – 16.10 Светлин Добрев, Notolityx.com NOTO
Как да изберете вашия fraud консултант
16.10 – 16.30 OneSpan
PSD2 and fraud Prevention, Security E-signiture

Д искуси я 16.30 – 16.45

