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Chip utan PIN ersätts av
Contactless under 2019
I Sverige har användningen av kontaktlösa kort fullständigt
exploderat. Då betalsättet Contactless nu gäller i alla branscher
och det är enklare att bara ”blippa” sitt kort, kommer tjänsten Chip
utan PIN att fasas ut.
De företag som har tilläggstjänsten Chip utan PIN kommer bli kontaktade under våren 2019, och avstängning sker sedan successivt
och beräknas vara klart senast hösten 2019.

Mastercard har tagit bort
möjligheten till ”teknisk
fallback”
Det här innebär att om kortets chip eller terminalens chipläsare är trasig är det inte längre möjligt att istället dra
magnetremsan vid köp. Det kan leda till att fler kortköp
blir nekade. Påminn därför kunderna om att ”blippa”.

Läs!

Bedrägerigruppen tipsar
Så här hanterar du kortläsaren

En kortläsare ska betraktas som en värdehandling, därför
är det viktigt att alltid tänka på säkerheten.
Du behöver hålla kortläsaren under uppsikt och förvara
den på ett säkert sätt. Lås in kortläsaren när den inte
används. Om någon annan än du själv använder kortläsaren
behöver du informera om de här kraven. Du behöver också
se till att du alltid vet var kortläsaren är. Vid misstanke om
att någon obehörig har använt kortläsaren ska du omedelbart höra av dig till vår kundservice.

Viktigt vid kortköp

Vid kortköp är vår starka rekommendation att kortets
chip eller contactless funktion används. Att knappa in ett
kortnummer manuellt innebär en ökad risk för bedrägerier.
Det är också viktigt att alltid följa instruktionerna i kortterminalen.

Undvik återdebiteringar vid försäljning på nätet
Vid försäljning på nätet är det viktigt att kunderna lätt hittar tydlig information
om försäljningvillkoren, annars finns det risk för att köpet blir återdebiterat. För att
undvika återdebiteringar är det därför viktigt att tänka på följande:
Kortkunden ska i köpprocessen, innan korttransaktion godkänns, alltid få tydlig information om reklamationsregler,
avbokningsregler samt retur- och återbetalningsregler.
Vid Abonnemangsbetalningar och Förenklad kortbetalning ska även dessa tjänsters villkor finnas i köpprocessen men vara
åtskilda från de generella köpvillkoren. Kortkunden ska aktivt godkänna dessa villkor i en så kallad ”checkbox” eller motsvarande
knapp på hemsida/app. Detta gäller även för villkor om avbokningsregler och retur- och återbetalningsregler för branscherna
resebyråer, hotell och fordonsuthyrning samt för köp av varor som tillverkas på beställning. Alla godkännanden ska vara spårbara och kunna presenteras från transaktionslogg.

Kundservice

Hej e-handlare!

Öppettider under julhelgen:

Du har väl koll på EUs nya geoblockeringsförordning? Från den 3 december är det förbjudet
att diskriminera konsumenter inom EU, baserat
på nationalitet, bostadsort eller etableringsort, så
kallade geoblockering.

Vardagar 		
Helger och röda dagar

8-20
9-19

Avvikande öppettider
24 december		
9-15
25 december		
9-15
31 december		
9-19
1 januari			9-19

Alla konsumenter inom EU ska som regel ges lika
tillgång till webbsidor, priser, villkor, varor, tjänster
och betalningsmöjligheter, även om de bor i ett
land dit butiken inte levererar varor/tjänster.

Du når oss på telefon 08-411 10 80 eller e-post
babs.kundservice@swedbank.se

Vad gäller kortinlösen är vår uppmaning att aldrig
neka kort från enskilt land inom EU.

Babs kortkontroll har alltid öppet dygnet runt
på telefon 08-10 28 10.

God jul önskar vi
på Swedbank
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.

