Discover Card biztonsági jellemzők
Nagyobb biztonság az elektronikus
lebonyolításnak köszönhetően
Az értékesítési pont terminálja révén történő elektroni
kus fizetés esetében a biztonsági ellenőrzés javarészt
automatikusan történik. Azonban a hitelkártyák eseté
ben is egyre gyakrabban kérik a kártyabirtokos aláírása
helyett a PIN-kód megadását, akár csak a bankkártyák
esetében. Ilyenkor a kártya a fizetési eljárás egésze
alatt az ügyfél kezében marad, így Önnek a következő
biztonsági jellemzőket nem kell ellenőriznie. Amennyi
ben az Ön terminálja az ügyfél aláírásának haszná
latát teszi kötelezővé, akkor feltétlenül ellenőrizze
a következő biztonsági jellemzőket:
1. Valódi a kártya?
– Megtalálható az elülső oldalon egy hologram,
vagy a hátoldalon egy holografikus mágnescsík?
– A régebbi kártyák elülső oldalán egy kerek
hologram látható, amely egy nyíllal átfúrt
földgömböt mutat, mely a kártya megdöntése
esetén változtatja a színét, és úgy tűnik,
mintha forogna.
– Az újabb kártyákon holografikus mágnescsík
látható, melynél a földgömb és a nyíl más
formákkal felváltva látható, és a kártya
megdöntése esetén szintén elszíneződik és
úgy tűnik, mintha forogna.
– UV-fény alatt a kártya elülső oldalán láthatóvá
válik a „DISCOVER” vagy „DISCOVER NETWORK”
felirat?
– A kártya dombornyomása vagy nyomtatása
egyértelmű, mentes a módosításoktól,
elszíneződésektől vagy egyéb feltűnő jegyektől?

– A kártya hátoldalán lévő aláírómező sértetlen,
és ismétlődve tartalmazza a „Discover” vagy
„Discover Network” szavakat?
– A kártyaszám utolsó négy számjegyének
szerepelnie kell az aláírómezőben, melyet a
háromjegyű ellenőrzőszám követ.
2. A biztonsági jellemzők szabályszerűek?
– A kártyaszám utolsó négy számjegyének meg kell
egyeznie az aláírómezőben található számmal.
A kártyaszámok egységes méretűek és térközeik
megegyeznek, illetve a szám beleér a hologramba
(amennyiben van ilyen a kártya elülső oldalán).
A dombornyomott kártyákon biztonsági elemként
az elülső oldalon egy dombornyomott, stilizált
„D” látható,
– Nem dombornyomott kártyák esetén az elülső
oldalon nyomtatva látható a kártyaszám és a
lejárati dátum. Ezek a kártyák nem rendelkeznek
biztonsági betűvel és „kizárólag elektronikus
használatra” alkalmasak.
3. Egyeznek a kártyaszámok?
Fontos: A terminál bizonylatra nyomtatott négy szám
jegynek kötelezően meg kell egyeznie a kártyaszám
utolsó négy számjegyével.
– A jóváhagyás automatikusan történik.
– A háromjegyű CID-ellenőrző szám az aláírómező
melletti fehér területen látható.
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4. A kártyabirtokos ellenőrzése/igazolása
– A kártyán szerepel aláírás?
– A kártya hátoldalán található aláíró mezőben nem
figyelhető meg helyesbítés vagy radírozás, és a
mező sértetlen?
A hitelkártyák személyesek, nem átruházhatóak.
– Megegyzik a kártyán és az értékesítési bizonylaton
szereplő aláírás?
– Csak a tranzakció lezárása és az aláírások sikeres
ellenőrzése után adja vissza az ügyfélnek a kártyát.
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Bizonytalanság esetén hívja a SIX Payment Services vészhelyzeti központját a +41 44 271 1550 számon,
és válassza a „10-es kódot”.

Helyi kapcsolattartóját megtalálja a www.six-payment-services.com/kontakt oldalon
SIX Payment Services Ltd
Hardturmstrasse 201
Postafiók
CH-8021 Zürich

SIX Payment Services (Europe) S.A.
10, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Luxemburg

SIX Payment Services (Austria) GmbH
Marxergasse 1B
1030 Bécs
Ausztria

