DLACZEGO DOMENA .BANK?


jedyna domena dedykowana dla globalnej społeczności bankowej - UNIKALNNOŚĆ



zwiększone wymagania w zakresie walidacji podmiotów - POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI



modyfikacje na stronie objęte walidacją - PRAWDZIWOŚĆ I ZGODNOŚĆ INFORMACJI



dodatkowa ochrona przed atakami przy użyciu phishingu - BEZPIECZEŃSTWO



unikalne możliwości marketingowe i wizerunkowe - NIEOGRANICZONY POTENCJAŁ

.BANK = PRESTIŻ + BEZPIECZEŃSTWO
Wykorzystanie domeny .BANK w komunikacji z klientami Twojego banku podkreśla jego
wiarygodność. Wraz ze wzrostem popularności domeny .BANK wśród czołowych instytucji
finansowych na świecie, szybko rośnie bezpieczeństwo Internautów, a zatem i klientów banków.
Łatwość identyfikacji zaufanego nadawcy wiadomości oraz prawdziwego adresu banku, wydatnie
zmniejszy ryzyko związane z phishingiem.

OD: Grosik Bank <bok@grosik.dsfdsfdsfd.pl>
grosik.dsfdsfdsfd.pl
TEMAT: Komunikat techniczny Banku Grosik S.A.
DO: jan.kowalski@poczta.pl

OD: Grosik Bank <bok@grosik.bank>
grosik.bank
TEMAT: Komunikat techniczny Banku Grosik S.A.
DO: jan.kowalski@poczta.pl

ZADBAJ O WIZERUNEK FIRMY
ZAAKCENTUJ USŁUGĘ BANKOWOŚCI
PODKREŚL BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

WIĘCEJ INFORMACJI: WWW.DOMENY.PL
(+48) 12 446 65 35
tel.: (+48) 12 446 65 35
infolinia: 501 366 369, 801 801 030
www.domeny.pl

WYKORZYSTAJ DOMENĘ .BANK
DO WZMOCNIENIA SWOJEGO PRZEKAZU
Domeny .BANK to jedne z nowych rozszerzeń domenowych, które w ostatnich dwóch latach zdobywają
rosnącą popularność w Internecie. Nowe końcówki ułatwiają użytkownikom Internetu poruszanie się po
zasobach sieci poprzez położenie nacisku na zakres tematyczny strony www.

JAK MOŻESZ WYKORZYSTAĆ DOMENĘ .BANK?
CHROŃ SWOJĄ MARKĘ PRZED KONKURENCJĄ
Nie pozwól, aby inny podmiot przejął adres, który może przynieść Ci realny zysk. Rejestracja adresu zawierającego
nazwę Twojego banku, ale także najważniejsze frazy kluczowe związane z jego działalnością, to dobry krok. Umożliwia
on prowadzenie działań przyciągających uwagę przyszłych klientów i angażujące obecnych, a jednocześnie pozwala
być krok przed konkurentami. Każda domena jest unikalna! Zarejestruj ją zanim zrobi to konkurencja.
STWÓRZ ADRES PRZYJAZNY INTERNAUTOM
Wykorzystanie domeny .BANK w komunikacji marki to sposób na podkreślenie profesjonalizmu i nowoczesności
instytucji. Odpowiednio dobrana końcówka adresu www pozwala bezbłędnie zidentyfikować treści pochodzące od
Twojego banku, zapewniając wyższy poziom zaangażowania w relacji z nim.
PODKREŚL BEZPIECZEŃSTWO I ZAUFANIE JAKO KLUCZOWE WARTOŚCI
Wiemy, jaką rolę odgrywa w sektorze finansowym zaufanie. To często najważniejszy element, który decyduje
o wyborze nowego banku lub o pozostaniu w dotychczasowym. Dzięki domenie .BANK masz możliwość
zaakcentowania, że internetowa obecność Twojej instytucji oparta jest na mocnych podstawach.
Celem, który przyświecał powstaniu nowej domeny branży finansowej jest zapewnienie najwyższego poziomu
bezpieczeństwa opartego o złożony system walidacji na etapie rejestracji domeny oraz późniejsze zabezpieczenie
wszelkich możliwości nieuprawnionych zmian w zakresie obsługi adresu.
Takie podejście to gwarancja, że instytucja stojąca za adresem w domenie .BANK jest godna zaufania swoich klientów.

JAKIE SĄ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA
W ZAKRESIE DOMENY .BANK?





Obowiązkowa weryfikacja podmiotów, aby zapewnić, że tylko legalni członkowie społeczności globalnej
bankowości mogą posiadać taką domenę.
Domain Name System (DNSSEC), aby upewnić się, że użytkownicy Internetu są kierowani na rzeczywiste strony.
Weryfikacja dokonywanych zmian na domenie, aby zapewnić, że wszelkie zmiany danych są wykonane wyłącznie
przez uprawnionych użytkowników zarejestrowanej jednostki.



Silne szyfrowanie (tj. TLS / SSL) w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji przez Internet.



Zakaz ukrywania danych, aby zapewnić pełne ujawnienie informacji o domenie.





Domena musi być utrzymywana na serwerach nazw .BANK celu zapewnienia zgodności ze wszystkimi wymogami
bezpieczeństwa technicznego.
Domeny .BANK są monitorowane przez cały okres rejestracji w celu weryfikacji zgodności
z wymaganiami bezpieczeństwa, o wszystkich niezgodnościach abonenci są informowani mailowo.
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(+48) 12 446 65 35
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