Reset 1788

Gelieve per fax op te sturen naar het nummer: +352 40 01 45 (BEL, NLD)

SIX Payment Services
ICA 010150 BIN 403601
Authorization Department
10, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Luxembourg

Wanneer is de adrescontrole de juiste aanpak?
Als u minstens drie van de volgende vragen met neen kunt beantwoorden, raden we
u aan om de gegevens van de pashouder te verifiëren bij de kaartuitgever.
1. Is de kaarthouder een vaste klant?
2. Bestaat het adres (in een telefoonboek of een andere voor het publiek toegankelijke
lijst) en komen de naam en het telefoonnummer overeen met het vermelde adres?
3. Zou u de goederen/diensten ook op rekening leveren/verlenen?
4. Stemt de transactie overeen met het gebruikelijk transactiegedrag van uw klanten?
5. Is het bedrag lager dan CHF/EUR 500.00?

T +49 40 32 596 7263 (NLD)

Voor 3-D Secure transacties (Verified by Visa/MasterCard SecureCode) is een
verificatie niet nodig.

Controle van de gegevens van de kaarthouder (Visa, MasterCard)
Verification of cardholder information (Visa, MasterCard)

Contractant



Contract nr.

 

Merchant

Contract no.

Contactpersoon
Contact person

Mevr.

Voornaam 

Achternaam 

First name

Fax 

 Dhr.

   
Ms.     
Mr.

Telefoon 

Last name

Phone

E-mail 

Fax

 

E-mail

Te controleren gegevens betreffende de kaarthouder
Cardholder data to be verified

Kaartnummer X X X X
Card number

X X X X

Kaarthouder 

:
. .
Datum         
Tijd     

Transaction

Date

Factuuradres
van de kaarthouder

Cardholder’s billing address

DD

MM

JJJJ

Straat + nr. 

Street + no.

Time

UU

   

Postcode/plaats 
Leveringsadres van de kaarthouder (indien verschillend
van het factuuradres)
Straat + nr. 
Cardholder’s delivery address
(if different from billing address)

Street + no.

   

Postcode/plaats 

Datum en plaats
MM

.

JJJJ

 

Bedrag 

Amount

 

 

 

 
Land 

Country

,

(niet invullen)

Response from card issuer (please leave empty)

De verstrekte gegevens van de kaarthouder zijn juist.
Cardholder data submitted is correct.

De verstrekte gegevens van de kaarthouder zijn niet juist. Afwijzen a.u.b.
Cardholder data submitted is not correct. Please decline.

Geen antwoord van de kaartuitgever. Afwijzen a.u.b.
No response from the card issuer. Please decline.

De kaartuitgever is niet bevoegd of weigert informatie te verstrekken. Afwijzen a.u.b.
116.1788.07/INT_NL/03.2016

Card issuer is not authorized or refuses to disclose information. Please decline.

U vindt uw lokale contactpersoon op: www.six-payment-services.com/kontakt
SIX Payment Services Ltd
Hardturmstrasse 201
Postvak
CH-8021 Zürich

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

 

Country

Handtekening van de contactpersoon

Antwoord van de kaartuitgever

Valuta EUR

Currency

Land 

 

Postal code /city

.

 
 

Postal code /city

MasterCard

 

Referentie no.   

MM

VISA

(laatste vier cijfers)

 

Cardholder

Transactie

DD

X X X X

SIX Payment Services (Austria) GmbH
Marxergasse 1B
1030 Wenen
Oostenrijk

 

