brezstična kartica DBS

N O V O – PRISLONI in PLAČAJ

PRISLONI in POJDI

TAP and GO

To je samo nekaj izrazov za nov način brezstičnega plačevanja. V Deželni banki Slovenije smo
kot prva banka pri nas začeli izdajati brezstične plačilne kartice, in sicer kartico z odloženim
plačilom MasterCard (septembra 2014) in debetno kartico Maestro (decembra 2014). Nove
brezstične kartice so namenjene hitremu plačilu manjših vrednosti. Za MasterCard produkte je
v Sloveniji limit za brezstično plačevanje omejen na 15,00 EUR. Seveda kartice z novo
tehnologijo ohranjajo vse dosedanje funkcionalnosti.
Kaj morate vedeti o vaši brezstični kartici:

Kako prepoznam brezstično kartico?
 Navzven izgleda kot običajna MasterCard oz. Maestro kartica Deželne banke Slovenije, le da ima
na sprednji strani oznako

Kako prepoznam brezstične terminale pri trgovcih?
 POS-terminali so označeni z oznako

Kako plačam?
 Za zneske do 15,00 EUR enostavno prislonite kartico na terminal in plačilo je izvedeno.

 Za zneske nad 15,00 EUR kartico prislonite na terminal in vpišete PIN-številko.

Kakšna je nepravilna izvedba?

 Če kartice ne približate pravilno, se transakcija ne izvede.
 Če se prisloni istočasno več kartic ali če prislonite denarnico, se transakcija ne izvede.
V obeh primerih se na zaslonu in potrdilu izpiše obvestilo o neuspešni transakciji.
Kakšne koristi mi prinaša brezstična kartica?
 Omogoča hitro in enostavno plačevanje.
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brezstična kartica DBS
 Kartice ne dajem iz rok.
 V denarnici ne potrebujem več toliko gotovine, zlasti kovancev.
Kako deluje brezstična kartica?
 Brezstična tehnologija omogoča povezovanje naprav z omejenim območjem brezstičnega
delovanja, zato je dovolj, da kartico samo prislonite na terminal.
 Na kartici se nahaja čip, ki hrani in procesira podatke za plačilo.
 Brezstični čitalec zagotovi čipu potrebno energijo (elektromagnetno polje) v neposredni bližini
terminala (največ 4 cm med napravama).
 Čip vsebuje kriptirane podatke, potrebne za avtentikacijo kartice.

Kako skrbi banka za varnost moje brezstične kartice?
 Kartico ob prvi uporabi aktivirate s stično transakcijo in preverjanjem PIN-a na POS-terminalu ali
bankomatu.
 Za plačila v vrednosti nad 15,00 EUR še vedno vpisujete PIN-številko.
 Kartica je lahko od terminala oddaljena največ 4 cm, da jo terminal zazna.
 Z uporabo varnostnih standardov je uporaba storitve z brezstičnim načinom plačevanja enako
varna kot uporaba navadnih plačilnih kartic, saj banka brezstični način plačevanja dodatno
nadzoruje.
 Banka vas lahko v primeru suma zlorabe ali nenavadnih transakcij pokliče na telefonsko številko,
ki ste jo nam zaupali.
 Zaščita v primeru zlorab (kot npr. za ostale kartice in v skladu s poslovno politiko banke).
Kako kot uporabnik brezstične kartice skrbim za večjo varnost mojega poslovanja?
 Kartica ostane ves čas v vaših rokah.
 Uporabljate varnostno SMS-obvestilo o opravljenih transakcijah, ki vam omogoča ažuren pregled
vašega poslovanja s kartico.
 V primeru izgube ali kraje pravočasno pokličete Servisni center Activa na telefonsko številko 05
666 12 56, ki je dosegljiv 24 ur na dan, vse dni v tednu.
 Ne glede na vse varnostne mehanizme s plačilno kartico ravnate skrbno, enako kot z gotovino.
Kljub temu, da je pri nas brezstični način plačevanja novost, je zlasti v evropskih državah uveljavljen
že dalj časa. Trenutno je v Sloveniji temu načinu plačevanja prilagojenih malo terminalov, vendar se
njihovo število iz dneva v dan povečuje. Prepričani smo, da boste z vašo novo brezstično plačilno
kartico zadovoljni in se boste hitro privadili njeni dodatni funkcionalnosti.

Za vaša vprašanja o novih brezstičnih plačilnih karticah smo vam z veseljem na voljo na
telefonski številki 01 4727 390 in na naslovu kartice@dbs.si.
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