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Ellenőrző lista a PCI DSS teljesítésének
ellenőrzéséhez
A szerződő partner köteles minden, kártyaadatot tartalmazó rendszert és adathordozót (vö. ÁSZF 13. pont) elvesztés
és harmadik felek általi jogosulatlan hozzáférés ellen védeni. Ezen felül köteles a nemzetközi kártyatársaságok,
illetve a SIX Payment Services követelményeit, különösen a PCI DSS-t mindenkor betartani.
Ha a szerződésben a PCI-vel kapcsolatos három kérdés közül legalább egyre a „nem” vagy a „nem helytálló”
választ adja, a továbbiakban meg kell adnia a vállalat adatait.
Cégadatok
Cég
Utca/házszám

Ország

Irsz./település

Szerződő partner száma

Kérjük, adja meg, hogy milyen hardver- és szoftvertípusokkal dolgozik, és ki alakította ki az Ön által alkalmazott
pénztári megoldást.
Pénztárba integrált megoldások
Gyártó/Márka
Típus

Sorozatszám

Szoftver (verziószám)
PCI-tanúsított

nem PCI-tanúsított

Pénztári integrátor
Cég
Utca/házszám
Irsz./település
Ország

Telefon

Terminál / POS-eszközök
Gyártó/Márka
Típus

Sorozatszám

Terminál azonosító
Szoftver (verziószám)
PCI-tanúsított

nem PCI-tanúsított

Egyéb megoldások
Gyártó/Márka
Típus

Sorozatszám

Szoftver (verziószám)
PCI-tanúsított

nem PCI-tanúsított

Egyéb integrációk
Gyártó/Márka
Típus

Sorozatszám

Szoftver (verziószám)
PCI-tanúsított

nem PCI-tanúsított

A PCI DSS megfelelőség megszerzésére irányuló
szándék megerősítése
Az elmúlt években az informatikai és kártyás elszámolási rendszerek hackerek általi feltörése jelentősen nőtt,
melyek során időről időre kártyabirtokosi adatok millióit lopják el. Ezek minden érintettnek jelentős károkat
okoztak. A PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) bevezetésével a kártyatársaságok (Visa,
Mastercard, American Express, JCB és Discover)
tovább kívánják fokozni a kártyás fizetések biztonságosságát, és ezáltal jobban kívánják védeni a kereskedőket, a kártyabirtokosokat, valamint az iparág egészét
a kártyaadatok eltulajdonításától és az adatokkal történő visszaélésektől.
Világszerte minden olyan szerződő partner köteles
betartani a PCI DSS által definiált biztonsági irányelveket, aki kártyaadatokat továbbít, dolgoz fel vagy tárol.
Ezek figyelmen kívül hagyása esetén a kártyaszervezetek bírságokat és kártérítési követeléseket vethetnek ki.
Egy ilyen eset a SIX Payment Services-t arra kényszerítheti, hogy a fennálló szerződéses jogviszonyt azonnali hatállyal felmondja, és a felmerült kártérítési követeléseket és esetleges bírságokat az érintett szerződő
partnertől követelje.

A biztonsági irányelvek saját rendszereken és alkalmazásokban történő betartása mellett a szerződő partner
azért is felelős, hogy a megbízott harmadik felekkel,
például a kártyaadatokat továbbító, feldolgozó vagy
tároló Payment Service Providerekkel (PSP) vagy Data
Storage Entity-kkel (DSE) is betartassa a biztonsági
irányelveket.
Alapvetően minden szerződő partner érdekelt abban,
hogy a PCI DSS biztonsági irányelveit alkalmazza és
betartsa. A kártyaszervezetek elsődlegesen az Ön szerződéses szolgáltatójától (acquirer-étől) – a jelen esetben a SIX Payment Services-től – kérik számon azt,
hogy biztosítsa a PCI DSS szerződő partner általi betartását. Ehhez az is hozzátartozik, hogy a szerződéses
partnerek a meghozott biztonsági intézkedésekről nyilatkozzanak (tanúsíttassák). A nyilatkozat (tanúsítás)
terjedelme a tranzakciók számától és attól is függ, hogy
a szerződő partner a kártyaadatokkal a továbbítás, a
feldolgozás vagy tárolás során kerül-e érintkezésbe.

Ezúton a szerződő partner kötelezettséget vállal arra, hogy regisztrálja magát az SAQ-webportálon * (SAQ-Önértékelő Kérdőív), és elvégzi a tanúsítást, amint a SIX Payment Services-től erre vonatkozó írásbeli felszólítást kap.
Ezen felül a szerződő partner kötelezettséget vállal arra, hogy a számára kitűzött határidőket betartja.
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* A z SAQ-webportál arra szolgál, hogy a SIX Payment S ervices szerződő partnere a PCI DSS biztonsági intézkedéseinek deklarálását kényelmesen,
online módon elvégezhesse.
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