952-085

RFID Secure-Card
Item-no.: 222-834

Security risk: data theft
Scanners are being employed increasingly frequently to steal personal details
straight from people’s wallets. Such thefts often remain undetected for a long time
afterwards and can result in serious consequences. Protect your details with the
Personal Secure Card.
The benefits
Protects up to 12 cards
Disguises signals
Requires no battery
Can be used straight away
The Personal Secure Card
Frequently asked questions
Does your card have a Wi-Fi symbol on it?
It will if it features the near-field-communication function (NFC). This is a feature
that allows you to quickly and effortlessly pay for your purchases. But it also
significantly increases your risk of falling victim to your details being stolen by
data thieves. These criminals are able to steal your details straight from your
pocket without you even noticing.

It takes less than 60 seconds to duplicate your cards. It’s not only your debit
cards, EC cards and credit cards that are at risk, details can also be stolen from
your driver’s licence, your ID card, the key to your hotel room and your company
access card.
Our Personal Secure Card is the first interactively responsive ‘antiskimming’ card in the world.
Our Personal Secure Card responds to the reader’s e-field and uses its power to
emit a blocking signal before your card details can be electronically stolen. Our
Personal Secure Card employs an innovative and unique security technology that
has been integrated into it to protect up to 12 cards in your wallet. All you have to
do is put our Personal Secure Card between your cards, and that’s it.
Where are you exposed to these risks?
Usually in crowded places, e.g. shopping centres, concerts, railway and bus
stations, sports events and so on.
How can this happen?
The NFC function and RFID chips are installed on all newly issued cards. They
allow you to make payments easily and quickly just by holding your card over a
scanner at the till or at a cash dispenser.
How are such thefts possible?
Almost all new smartphones feature NFC to make issuing payments easier.
Thieves use scanners or smartphones equipped with NFC technology to steal your
details.
What can thieves do with your data?
Your bank or personal details will be sold on the black market on the Internet
once they’ve been stolen. Your cards will subsequently be duplicated. The
duplicated cards will then be used to make purchases in shops or on the Internet.
You don’t even need a PIN in many countries to make purchases up to a value
of € 50.00! Your details can still be read out even if you haven’t activated the
’contactless payment’ feature.
How often do you check your bank statements and movements on your account?
Most of us only do so once a month, which leaves sufficient time for money to be
stolen unnoticed from your account.
Am I exposed to any other risks?
Yes! Driver’s licences, passports, vehicle registration documents and many other
cards use the same technology in numerous countries as your EC card or debit
card do, for instance. This means that the information stored on the chip can be
read out illegally.
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Your Personal Secure Card
No complicated installation, simply place it in your wallet and protect up to 12
cards.
Send us your inquiry now:
office@datasecuresystems.eu
www.datasecuresystems.eu
Individualisation:
We’ll supply the Personal Secure Card in your design from orders of 500 cards.
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Veiligheidsrisico Diefstal van gegevens
Steeds vaker worden persoonlijke gegevens door middel van scanners direct uit
de geldbeurs gestolen. Dit blijft zeer lang onopgemerkt en heeft zwaaarwegende
gevolgen. Met de Personal Secure Card beschermt u uw gegevens.
De voordelen
Beschermt tot wel 12 kaarten
Schermt signalen af
Geen batterij nodig
Direct toepasbaar
De Personal Secure Card
Vaak gestelde vragen
Heeft uw kaart een Wi-Fi teken?
Als dat het geval is, heeft zij NFC (Near Field Communication).
Dat is gemakkelijk te gebruiken om snel en zonder moeite te betalen. Maar pas
op; het risico om slachtoffer te worden van een elektronische datadief, die uw gegevens steelt, is aanzienlijk groter.
Uw gegevens kunnen pijnloos uit uw tas worden gestolen, zonder dat u dat zelfs
maar merkt.
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Om een kopie van uw kaarten te maken is minder dan 60 seconden nodig. Niet
alleen uw bankomaat-, EC-kaarten en kredietkaarten verkeren in gevaar, maar ook
uw rijbewijs, uw pas, uw sleutel voor de hotelkamer of uw toegangskaart tot uw
bedrijf.
Onze Personal Secure Card is de eerste interactief reagerende „anti skimming“ kaart ter wereld.
Onze Personal Secure Card reageert op het elektrische veld bij het leesapparaat
en gebruikt de energie ervan om een blokkerend signaal uit te zenden nog voordat uw kaartgegevens elektronisch kunnen worden gestolen. Op basis van een in
onze Personal Secure Card zittende innovatieve en unieke veiligheidstechniek
beschermt deze maximaal 12 kaarten in uw geldtas. U hoeft onze Personal Secure
Card alleen maar tussen uw kaarten te plaatsen, klaar.
Waar bent u aan het risico blootgesteld?
Meestal op plaatsen waar veel mensen zich bevinden, bv.: inkoopcentra, concerten, spoor- en busstations, sportevenementen, enz.
Waarom kan dat gebeuren?
Alle nieuwe kaarten zijn voorzien van de NFC-functie en een RFID-chip. Hiermee
kan snel en eenvoudig worden betaald, als u slechts uw kaart boven een scanner
aan de kassa of een geldautomaat gebruikt.
Hoe gebeurt dat?
Bijna alle nieuwe smartphones zijn voorzien van NFC om eenvoudiger te betalen.
Dieven gebruiken scanners of smartphones met NFC-techniek om uw gegevens te
stelen.
Wat kunnen dieven met uw gegevens doen?
Nadat uw bankgegevens of persoonlijke gegevens zijn gestolen, worden deze via
het Internet op de zwarte markt verkocht. Er worden kopieën van uw kaarten gemaakt. De gekopieerde kaarten worden gebruikt om op het Internet of in winkels
in te kopen.
In veel landen heeft men tot een inkoopbedrag van maximaal € 50,- geen pin-code
nodig! Ook als u de „contactloos betalen“-functie niet activeert, kunnen uw gegevens toch worden uitgelezen.
Hoe vaak controleert u uw bankafschriften om de bewegingen op uw rekening te
controleren? De meeste mensen doen dit eens per maand, dus genoeg tijd om ongemerkt geld van uw rekening af te boeken.
Bestaan er nog andere risico‘s?
Ja! In veel landen bezitten bv. uw rijbewijs, paspoort, toelatingsbewijs en veel andere kaarten dezelfde techniek als uw EC-kaart c.q. bankomaatkaarten. Zodoende
kan op de chip opgeslagen informatie illegaal worden uitgelezen.
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Uw Personal Secure Card
Geen omslachtige installatie, gewoon in uw portefeuille stoppen en maximaal twaalf kaarten beschermen.
Direct aanvragen:
office@datasecuresystems.eu
www.datasecuresystems.eu
Individualisering:
Vanaf 500 stuks maken wij de Personal Secure Card volgens uw ontwerp.
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