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Opgrader til 3D Secure ved salg
på internettet og i app
Med det nye betalingsdirektiv, PSD2, kan det blive nødvendigt
for kortudstedere at øge kravene til mere sikker identificering ved
hvert kortkøb. For at undgå afviste kortkøb, fordi sikker identificering af kortkunden ikke er gennemført, skal 3D Secure installeres og
aktiveres, hvis det ikke allerede er gjort.
Verified by Visa og Mastercard SecureCode er henholdsvis Visas
og Mastercards metoder til sikker identifikation af kortkunder ved
internetkøb. Disse metoder er baseret på 3D Secure-standarden.
Kontakt din terminaloperatør/PSP for at få hjælp til installation og
aktivering af 3D Secure.

Betalingsdirektiv PSD2
Det nye betalingsdirektiv (PSD2) fra EU træder i kraft i
2018. For dig, der modtager kortbetalinger i Swedbank, har
vi samlet det vigtigste, du skal vide for det nye direktiv.
Læs mere om hvad det indebærer for dig som forretning på
www.swedbank.dk/cardservices.

Card Services tipser
Adresseændring

Husk altid at meddele adresseændring til os. Kontakt
kundeservice på telefon 70 300 123 eller e-mailadressen
cardservices.support@swedbank.dk så hjælper vi dig.

Info om bedrageri

Lige nu ser vi en stigning i terminaler, som er udsat for
manipulation, når kortkøb bliver gennemført. Det er derfor
vigtigt, at den, der håndterer kortkøb, er opmærksom på
både kunden og terminalen i hele købsprocessen.

Opdaterede vilkår

Den 25. april blev vilkår og forskrifter for din kortindløsningsaftale opdateret. Du finder altid de seneste
versioner for de almindelige vilkår, og foreskrifter på
vores hjemmeside på www.swedbank.dk/cardservices
eller i Card Services Access.

Vi har åbent hele sommeren!
Som altid har vores kundeservice åbent hele sommeren,hvis du har brug for hjælp eller
har spørgsmål til kortindløsning.
Hverdage 		
Weekend 		

kl. 8-20
kl. 9-19

Du kan træffe os på telefon 70 300 121 eller e-mail cardservices.support@swedbank.dk.
Card Services kortkontrol har altid åbent, døgnet rundt, på telefon 70 300 118.

Sommertips for sikrere kortbetalinger
Nu hvor sommeren er kommet, har vi nogle tips, som vi gerne vil dele med
dig, og medarbejderne i din butik. Det er vigtigt, at alt personale – og navnlig
sommerpersonalet - får information om, hvordan alting fungerer i butikken i
forbindelse med kortbetalinger.

Tips!

Det er vigtigt at notere, at hvis i som forretning ikke håndtere og udføre transaktionerne igennem jeres indløsningsaftaler korrekt,
så står i for alt risici ved eventuelle reklamationer. Herunder har vi samlet de vigtigste informationer, lig dem gerne tæt ved jeres
terminaler, så jeres personale kan tilgå disse, hvis de skulle være i tvivl.
HUSK altid på disse ting:
Tastes kortnummeret ind manuelt i terminalen, så indebærer det en øget risk for at rammes af bedrageri. Hvis kortets chip eller
magnetstribe ikke fungerer, anbefaler vi altid at i beder om en betalingsmåde med et andet kort.
Altid følg instruktionerne i kortterminalen, som er angivet i displayet.
Debiteringer/Returneringer skal altid gøres til samme kortnummer, som det originale køb er gjort til. Der skal ALTID være en
match ende kortkøb til en returnering.
Du kan altid kontakte vores kundeservice på telefon 70 300 123, hvis du skulle være i tvivl om et kortkøb.

Swedbank Card Services
ønsker en god sommer

For spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Card Services på telefon 70 300 123 eller cardservices.support@swedbank.dk.
Du kan også gøre et besøg på swedbank.dk/cardservices.

