Dip & Go, snel en veilig! De ultieme anti-skimming oplossing
Fraude door skimmen op parkeerautomaten is tegenwoordig dagelijks in het nieuws.
Parkeerautomaten staan meestal in een onbeschermde, en ’s avonds onverlichte
omgeving waar onverlaten rustig hun gang kunnen gaan. De magneetstrip op de kaart
wordt (ondanks ingenieuze opzetstukken) uitgelezen door een bijna onzichtbaar
voorzetmondje op de lezer en door middel van een kleine camera boven het pinpad
wordt de pincode afgekeken. Zodra de “skimmer” de gegevens op de magneetstrip en de
pincode heeft, zorgen zijn kompanen in een ver buitenland ervoor dat de betreffende
rekening wordt geplunderd.
Deze vorm van fraude zorgt jaarlijks voor een schadepost voor de banken van circa 40
miljoen euro. Daarnaast hebben de gemeenten door het skimmen veel overlast door de
stroom van klachten en negatieve berichtgeving in de media. Dit kan allemaal
voorkomen worden.
Taxameter Centrale biedt de gemeenten in samenwerking met de
Nederlandse banken, de enige effectieve oplossing tegen het skimming
probleem, Dip & Go, snel en veilig!
Door de toepassing van Dip & Go, snel en veilig hoeft er bij een
kaartbetaling op de Strada parkeerautomaat geen pincode meer te worden
ingegeven. De parkeerder voert zijn of haar bank- of creditkaart in en
accepteert (nadat het saldo aan de bankzijde is geverifieerd) de transactie
zodra hiervoor bevestiging wordt gevraagd door de parkeerautomaat. Deze
betaalwijze is het best te vergelijken met de tolwegen in Frankrijk waar
ook geen pincode in hoeft worden getoetst. In Nederland zal het systeem
alleen
voor
de
parkeersector
beschikbaar
komen,
voor
een
maximumbedrag van € 50,00 per transactie. Deze methode kent een
enkele grote voordelen namelijk:
•

Skimmers kunnen niet langer de unieke kenmerken verzamelen om
bankrekeningen te plunderen doordat de pincode niet meer
ongezien kan worden afgekeken;

•

De parkeerautomaat hoeft niet meer voorzien te worden van een
pinpad, hetgeen een kostenbesparing is voor de gemeente, immers
kan een onderdeel dat er niet is ook niet slijten, raakt niet defect en
hoeft ook niet onderhouden te worden;

•

Door de toepassing van Dip & Go, snel en veilig wordt de
transactiedoorlooptijd met meer dan 30% ingekort. Hierdoor
is het kentekenparkeren met bankpas of creditkaart gevoelsmatig
minder vervelend voor parkeerders en ontstaan er geen wachtrijen
doordat er veel minder verschil is met de doorlooptijd in de “oude”
situatie.

Aangezien deze methode alleen voor parkeren zal worden toegestaan kan een crimineel
met een eventueel ontvreemde bank- of creditkaart zonder de pincode niets beginnen.

