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Lähimaksu
Jos olet joskus maksanut lähimaksulla, olet varmasti huomannut, kuinka helppoa se on. Saman ovat todenneet miljoonat
ihmiset Pohjoismaissa sen jälkeen, kun tekniikka otettiin
käyttöön, ja siksi siitä on tullut niin suosittu. Pieniä summia
maksettaessa ei tarvita edes PIN-koodia – paitsi säännöllisin
väliajoin turvallisuussyistä – mikä tekee ostamisesta vielä
nopeampaa ja sujuvampaa.
Koska yhä useammat ihmiset käyttävät lähimaksua, entistä useammin vaaditaan myös, että lähimaksun pitäisi olla
käytössä kaikissa myymälöissä. Siksi maksukorttien toimittajat Visa ja MasterCard ovat päättäneet, että kaikissa maksupäätteissä on oltava lähimaksumahdollisuus 1. tammikuuta
2020 alkaen.
Kun maksupäätteesi tukee lähimaksamista, voit vastaanottaa useilla eri mobiilimaksupalveluilla, kuten Apple Paylla,
Samsung Paylla ja Fitbit paylla, tehtyjä maksuja. Nämä
maksupalvelut perustuvat lähimaksuteknologiaan, ja asiakas
vilauttaa laitettaan aivan samalla tavoin kuin tavallista korttia. Asiakkaat voivat käyttää matkapuhelinta mutta myös
erilaisia kelloja ja rannekkeita.

Ennalta maksetut
kortit

Muista

15.1.2020 alkaen ennalta maksetuilla korteilla (ns. prepaid-korteilla) tehdyt tapahtumat saattavat hylkääntyä maksupäätteessä riippuen korttityypistä ja kortin
myöntäjästä. Tähän on syynä EU:n uusi,
niin kutsuttu viides rahanpesudirektiivi,
jossa säädetään tämäntyyppisen kortin
myöntämisestä ja käytöstä.

Apple Paylla tehtyjen maksujen
vastaanottaminen
Tiesithän, että voit vastaanottaa Apple Pay -maksuja päätteelläsi?
Apple Pay on turvallinen ja helppo tapa, jolla asiakkaat voivat maksaa myymälässäsi minkä tahansa summan. Asiakas vilauttaa iPhonea, iPadia, Apple Watchia
tai muuta Apple-laitetta päätteelle, aivan kuten lähimaksukorttia, ja hyväksyy
ostoksen Face ID:n, Touch ID:n tai salasanan avulla.

Muistutus EU-säädösten
muuttumisesta
Olet ehkä kuullut puhuttavan EU:n toisesta maksupalveludirektiivistä, josta käytetään lyhennettä PSD2. Yksi direktiivin tavoitteista
on luoda edellytykset entistä turvallisemmille korttimaksuille.
Tämä vaikuttaa sinuun kauppiaana monin tavoin. Esimerkiksi
vaatimusta vahvasta asiakkaan tunnistamisesta (Strong Customer
Authentication, SCA) on laajennettu. Vaatimus on pakollinen, ja se
otettiin käyttöön lakimuutoksella, joka astui voimaan 14. syyskuuta 2019. Jos sinulla on verkkokauppa tulee sinulla olla 1.7.2020
implementoituna uusin versio 3D Secure palvelusta (EMV3DS).
Olethan yhteydessä maksuvaihteeseesi, mikäli tarvitset apua.
Swedbank Payn kautta korttimaksuja vastaanottaville olemme
laatineet tietopaketin EU-direktiivistä ja säädösten vaikutuksesta.
Lisätietoja on osoitteessa swedbankpay.fi

Korttivälityspalkkioita muutetaan
Mastercard, Visa ja EU-komissio ovat sopineet, että Euroopan ulkopuolisten yksityiskorttien korttivälityspalkkioita
(ns. interchange fees) säädetään viisivuotisen ajanjakson sisällä. Sinulle, joka olet Swedbank Pay:n korttilunastusasiakas mikään ei kuitenkaan muutu vaan korttilunastussopimuksesi jatkuu samoilla ehdoilla ja hinnoilla kuin ennen.
Tämä ei vaadi sinulta mitään toimenpiteitä.
Lue lisää osoitteessa swedbankpay.fi

Ajankohtaiset tiedot siitä miten
Swedbank Pay käsittelee
coronavirustilanteen (covid-19)
löydät osoitteesta
swedbankpay.fi

Mikäli teillä on kysymyksiä voitte olla yhteydessä Swedbank Pay asiakaspalveluun puh.nro tai +35 8 201 40 42 sähköpostitse
support.swedbankpay@swedbank.fi. Vieraile osoitteessa swedbankpay.fi

