
aneb bankomate, otřes se!

ATM 
jackpotting

Útok na bankomat s cílem zmocnit se 
finanční hotovosti. Útok nevyžaduje 
fyzický přístup do většinou velmi dobře 
zabezpečeného prostoru trezoru.

ATM PC útok
 Při prvním typu útoku se útočník zaměřuje na počítač s ope-
račním systémem Windows (ATM PC) a vlastním softwaro-
vým řešením.

Tento operační systém je nedílnou součástí bankomatu 
podobně jako jeho hardwarové komponenty: dispenser, tis-
kárna, pinpad klávesnice, kamery apod.

Útočník obvykle využije některou z konfiguračních chyb, napří-
klad povolené USB porty nebo nešifrovaný pevný disk, a zvýší 
svá oprávnění k tomu, aby mohl zasahovat do nastavení jed-
notlivých služeb nebo ovlivňovat možnosti přístupů.

Malware, který útočník do prostředí nasadí, si zajistí přes XFS 
vrstvu komunikaci na dispenser, což mu dovoluje velmi často 
nedostatečný hardening.

Díky těmto krokům pak útočník může prostřednictvím dis-
penseru neoprávněně vybírat hotovost z trezoru bankomatu, 
případně se zaměří na právě probíhají transakce a jejich pře-
směrování na cizí účet.

Black box zařízení
Druhý typ útoku se zcela vyhýbá aplikačním bezpečnostním 
opatřením nasazeným v ATM PC.

Útočníci při něm ATM PC zcela vypnou a připojí vlastní black 
box zařízení. To může být klasický laptop, tablet či Raspberry Pi. 

Poté, co svůj black box připojí k USB portu bankomatu, 
mohou přímo odesílat příkazy na výdej hotovosti z trezoru 
prostřednictvím dispenseru. 

Nejsou-li hardwarové periferie záplatované, umožňují odpo-
slouchávat nešifrovanou komunikaci mezi operačním systé-
mem a dispenserem bez znalosti patřičných klíčů.

Díky tomu se tento typ útoku stává velmi účinným a nebez-
pečným nástrojem.

Vlastní specializovaný tým 
na testy bankomatů
Společnost AEC provedla již celou řadu bezpeč-
nostních testů bankomatů. Vyvinuli jsme vlastní 
nástroje a postupy, jak prakticky ověřit veškeré 
výše popsané scénáře. Díky tomu dokážeme upo-
zornit na slabá místa v systému testovaného zaří-
zení a navrhnout doporučení pro zvýšení úrovně 
zabezpečení.

Náš tým provede prověření zranitelností banko-
matů během jednoho týdne. Komplexní analýza 
zahrnuje způsoby fyzického přístupu, eskalaci 
privilegií, testy operačního systému a aplikací. 
Je však možné soustředit se pouze na penetrační 
testy infrastruktury, integračních služeb a man-
agementu, reverzní analýzu softwaru, případně 
bezpečností analýzu zdrojového kódu.
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