Säkrare kortbetalning

- tips för dig som tar betalt med kort.
Det finns bara fördelar med att minska kontanthanteringen. Med mindre kontanter
i kassan minskar risken för rån och de dagliga rutinerna blir både enklare och
snabbare. Dessutom är kortbetalning ett miljövänligt alternativ till kontanter.

Skydda dig mot bedrägerier

Genom att följa några enkla regler skyddar du dig mot kortbedrägerier. Svaret i betalterminalens display
är viktigt för korrekt hantering och godkänd korttransaktion.
◊◊ Betalterminalen ber dig att ringa för kortkontroll
1. Ring kortkontroll på 08-10 28 10
2. Knappa in det kontrollnummer du får under samtalet i din betalterminal
◊◊ Betalterminalen bör tömmas varje dag genom att göra ett dagsavslut, förslagsvis efter stängning.
Redan nästkommande bankdag sätts pengarna för korttransaktionerna in på ditt konto.
◊◊ Tänk på att ett återköp/retur alltid ska göras till samma kortnummer som användes vid köptillfället.

Kontroll vid köp med PIN-kod

Om du har en betalterminal där kunden godkänner köpet
med personlig kod (PIN-kod) behöver du inte kontrollera
kortet eller begära legitimation. Tänk dock på att svaret i
betalterminalens display är viktigt för korrekt hantering
och godkänd transaktion.

Kontroll vid köp utan PIN-kod

Nedanstående kontroller måste utföras om du har en
betalterminal där kunden godkänner köpet genom sin
underskrift. Begär alltid legitimation och var extra
uppmärksam vid stora inköp. Var misstänksam mot kort
och ID-handlingar som ser underliga ut eller bär spår av
förändringar eller skador. Kontrollera att namnteckningen på kortet, legitimationen och köpunderlaget
stämmer överens med varandra och lämna inte tillbaka
kortet, legitimationen och kundens kopia av köpunderlaget förrän nedanstående är kontrollerat.
Kontrollera kortet
Kontrollera att kortnumret är det samma på kortet och
på köpunderlaget. Kontrollera också att de fyra första

siffrorna i kortnumret är tryckta under de präglade
siffrorna (gäller endast Visa och Mastercard). Kort med
prägling och ID-handlingar kan du kontrollera med hjälp
av en UV-lampa. Samtliga kort med prägling har ett
ultraviolett säkerhetsmärke som framträder under
UV-lampan.
Begär legitimation
Om kortet är utställt av svensk kortutgivare ska du alltid
begära att kunden legitimerar sig om köpbeloppet överstiger 200 SEK. Kontrollera:
◊◊ legitimationens giltighetstid

◊◊ att namnet på legitimationen stämmer överens med
det präglade namnet på kortet

◊◊ att namnteckningen på kortet stämmer överens med
legitimationens namnteckning

◊◊ att fotot på legitimationen stämmer överens med
kundens utseende.
Fyll i legitimationsnumret på köpunderlaget. Om kunden
legitimerar sig med körkort eller pass, fyller du istället
i personnumret (skriv KK före) eller passnummer (skriv
PASS före).

Spara kopiorna

Om kunden skulle ifrågasätta att ett köp ägt rum, måste du kunna bevisa kortets närvaro vid köptillfället.
◊◊ Förvara köpunderlaget på ett mörkt och svalt ställe.

◊◊ Swedbank kan efterfråga kopia av köpunderlaget upp till 24 månader efter att köpet ägt rum.
◊◊ Viktigt att köpunderlaget och andra dokument med kortinformation förvaras så att de inte kan kommas åt av
obehöriga.

Om du blir misstänksam

Om betalterminalen inte fungerar

Om kontrollerna inte stämmer, kortet inte fungerar eller om du misstänker att något inte står rätt
till, kontakta kundservice på 08-411 10 80, val 6
och säg kod 10.

Om din betalterminal vid något tillfälle inte
fungerar ber vi dig kontakta vår kundservice för
instruktion hur du ska hantera köpet. Observera
att kort som saknar präglat kortnummer inte kan
accepteras för betalning om betal- terminalen är
ur funktion.

Kundservice

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta
vår kundservice.
e-post		
Telefon		
Manuell kortkontroll

kortinlosen@swedbank.se
08-411 10 80
08-10 28 10 (dygnet runt)

Öppettider
		

Vardagar
Helger

08-20
09-19

Mer information hittar du på swedbank.se/pay.

