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Uppgradera till 3D Secure vid
försäljning på internet och i app
Med det nya betaltjänstdirektivet, PSD2 kan kortutgivare komma
att öka kraven på säkrare identifiering vid varje kortköp. För att
undvika avvisade kortköp då säker identifiering av kortkund inte
genomförts, se till att installera och aktivera 3D Secure om inte det
redan är gjort.
Verified by Visa och Mastercard SecureCode är Visas respektive
Mastercards metoder för säker identifiering av kortkund vid internetköp. Dessa metoder är baserade på 3D Secure-standarden.
Kontakta din betalväxel för att få hjälp med installation och
aktivering av 3D Secure.

PSD2
Det nya betaltjänstdirektivet (PSD2) från EU träder ikraft
under 2018. För dig som tar emot kortbetalningar via
Swedbank har vi sammanställt det viktigaste du behöver
veta inför det nya direktivet. Läs mer om vad det innebär
för dig på www.swedbank.se/babs.

Babs tipsar
Adressändring

Kontaktlös betalning

Kom alltid ihåg att meddela oss när du byter adress! Ta
kontakt med Babs kundservice på telefon 08-411 10 80
eller e-post babs.kundservice@swedbank.se så hjälper
vi dig.

Nu är nästan varannan terminal uppdaterad så de kan ta
emot kontaktlösa betalningar. Påminn dina kunder om att
”Blippa” då det minskar slitaget både i din terminal och på
kortkundens chip och är ett snabbt och enkelt betalsätt.

Info om bedrägeri

Uppdaterade villkor

Just nu ser vi en ökning av terminaler som är utsatta för
manipulation när kortköp genomförs. Det är därför viktigt
att den som hanterar kortköp är uppmärksam på både
kunden och terminalen under hela köpet.

Den 25 april uppdaterades villkor och föreskrifter för ditt
kortinlösenavtal. Du hittar alltid de senaste versionerna
av Allmänna villkor och Föreskrifter på
www.swedbank.se/babs eller i Babs Access.

UnionPay

Öppettider i sommar

Turistsäsongen är här och vi vill påminna dig om
att sätta upp dekaler vid ingången och vid kassan
för att dina kunder tydligt ska se vilka kort du tar
emot i din butik.

Vår kundservice håller öppet som
vanligt under sommaren:

Nu finns kortet UnionPay som standard för kortinlösen via terminal och på våra dekaler. Gå
in och beställ kostnadsfritt på
www.swedbank.se/babs

Vardagar 		
Helger och röda dagar

8-20
9-19

Du når oss på telefon 08-411 10 80 eller e-post
babs.kundservice@swedbank.se
Babs kortkontroll har alltid öppet dygnet runt
på telefon 08-10 28 10.

Sommartips för säkrare kortbetalningar
Nu när sommaren är här har vi några tips att dela med oss av till dig och de
som jobbar i din butik. Det är viktigt att all personal och speciellt sommarpersonal får information om hur allt fungerar i butiken gällande kortbetalningar.

Tips!

Notera, om du inte utför korttransaktionerna enligt ditt kortinlösenavtal står du för risken vid en eventuell kortreklamation.
Nedan har vi sammanställt det som är viktigast att tänka på. Ha gärna informationen tillgänglig nära kassan.
Tänk på att:
Knappa in kortnummer manuellt i terminalen innebär en ökad risk för att drabbas av bedrägeri. Om kortets chip eller
magnetremsa inte fungerar, är Babs rekommendation att be kunden betala med annat kort eller på annat sätt.
Om kunden inte använder PIN-kod, gör en legitimationskontroll och kontrollera att de fyra sista siffrorna på kortet
stämmer överens med de som står på kundkvittot. Gäller ej kontaktlösa köp under 200 kronor.
Alltid följa instruktionerna i kortterminalen.
Återköp/retur alltid ska göras till samma kortnummer som användes vid köptillfället.
Du alltid kan kontakta vår kundservice på telefon 08-411 10 80 om du behöver hjälp vid kortköpet.

Glad sommar
önskar vi på
Swedbank Babss

Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta Babs kundservice 08-411 10 80, babs.kundservice@swedbank.se.
Du kan också göra ett besök på swedbank.se/babs.

