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Uudet EU-säännöt
turvallisemmille
korttimaksuille astuvat
voimaan 14. syyskuuta
2019
Uudet EU-säännöt asettavat muun muassa vaatimuksia
asiakkaiden vahvemmasta tunnistautumisesta kun he
maksavat kortilla, esimerkkinä PIN-koodin antaminen
aikaisempaa useammissa tilanteissa.
Asiakkaan kortinmyöntäjä päättää, mitä sääntöjä korttiin
tarkalleen sovelletaan. Tarpeettomien turvallisuusriskien
välttämiseksi sinun on tiedettävä, miten se vaikuttaa
yritykseesi ja mitä sinun on tehtävä.
Sinulle, joka vastaanotat korttimaksuja verkossa:
◊◊ Sinulla on oltava 3DSecure-tuki asennettuna ja
aktivoituna viimeistään 14. syyskuuta 2019, vaikka
olisit aiemmin ollut vapautettu siitä. Ota yhteyttä
maksuvaihteeseesi, niin he auttavat sinua.

◊◊ Julkaise uudet Visan ja Mastercardin logot
verkkosivullasi/sovelluksessa, kun maksuvaihde on
aktivoinut 3DSecuren.

◊◊ Jos olet käyttänyt Dynaamista 3DSecurea, sen logiikka
on poistettava.

◊◊ Keskustele maksuvaihteen kanssa käytettävissä olevista
valvontajärjestelmistä, jotta vältät petolliset
tapahtumat.

Muista

◊◊ Päivitä asiakasehtoihisi tietosuoja-asetuksen mukaisesti,
että lisäät tiedonhankintaa asiakkaasta ja korttiostoista
– mutta vain turvallisuuden parantamiseksi.
Sinulle, joka vastaanotat korttimaksuja maksupäätteellä,
mobiilimaksupäätteellä, kassan tai automaatin kautta:
◊◊ Sinun on ennen 14. syyskuuta asennettava kassa/
maksupääte/automaatti/mobiilimaksupääte, joka
vastaanottaa sekä siru- ja PIN-koodimaksuja että
kosketuksettomia maksuja. Ota yhteyttä korttipäätteen
toimittajaan tai kassatoimittajaan laitteesi päivitystä
varten.

◊◊ Asiakkaat, joilla on EU/ETA-alueella myönnettyjä
kortteja, eivät 14. syyskuuta jälkeen voi näppäillä kortin
tietoja, käyttää magneettijuovia tai allekirjoittaa korttiostoksia. Siksi poistamme manuaalisen tunnusluvun
näppäilymahdollisuuden, mikäli ilmeistä tarvetta ei ole.

◊◊ Jopa pieniin maksumääriin, jotka asiakas maksaa
lähimaksulla, voidaan tarvita PIN-koodi, tai siru sekä
PIN-koodi.
Lisätietoja, muun muassa kysymyksiä ja vastauksia, löydät
osoitteesta swedbank.se/pay

Diners Club International ja Discover
Swedbank Pay hoitaa Diners korttimyynnin syksystä
alkaen.* Tämä tarkoittaa, että korttimaksun lunastussopimus sisältää myös Diners, Visan ja Mastercardin lisäksi.
Näin se vaikuttaa sinuun asiakkaana
•
Myynti Diners maksetaan yhdessä muiden myyntiesi
kanssa Swedbankin kautta.
•
Diners palvelumaksu on sama kuin Mastercardmyynnissä tällä hetkellä.

Diners palvelumaksu ilmoitetaan kuten Mastercard
ja Visa tällä hetkellä, ja se veloitetaan joka kuukausi
muiden korttimaksujen yhteydessä.
Voit tarkastella Diners myyntiä Accessissa, muiden
korttimaksujen yhteydessä.
Mitä asiakkaan tulee tehdä?
Sinun ei tarvitse tehdä mitään, Diners tulee automaattisesti mukaan korttimaksun lunastussopimukseen.
*Edellyttäen, että käytössä oleva tekninen laitteisto tukee tätä.

Mikäli teillä on kysymyksiä voitte olla yhteydessä Swedbank Pay asiakaspalveluun puh.nro 020 746 9120 tai sähköpostitse
cardservices.support@swedbank.fi

