PRZEWODNIK PO USŁUDZE 3D-SECURE

Od dnia 09.01.2018 wszystkie karty płatnicze organizacji VISA i Mastercard wydane przez PLUS
BANK S.A. dla klientów indywidualnych i firmowych mają włączoną usługę 3D-Secure.
Włączenie usługi 3D-Secure oznacza, że użytkownik karty podczas dokonywania płatności
kartami płatniczymi w sklepach internetowych posiadających usługę 3D-Secure, może zostać
poproszony o przeprowadzenie dodatkowego potwierdzenia dokonywanej transakcji.
W przypadku organizacji Mastercard usługa 3D-Secure nazywa się Mastercard Secure Code,
natomiast w przypadku organizacji VISA usługa 3D-Secure nazywa się Verified by VISA.
Logo usługi:

Płatność w sklepie internetowym z włączoną usługą 3D-Secure dokonywana jest jak w przypadku
standardowej transakcji tj. użytkownik karty podaje:
- numer karty;
- datę ważności;
- kod CVC2/ CVV2 (trzy cyfry umieszczone na rewersie karty obok paska do podpisu);
- oraz dane dotyczące użytkownika karty wymagane przez sklep.
Następnie po wybraniu opcji „ZAPŁAĆ”, następuje przekierowanie użytkownika karty ze strony sklepu
internetowego, na stronę WWW służącą weryfikacji usługi 3D-Secure.
Strona służąca weryfikacji usługi 3D-Secure ma adres:

Wygląd strony weryfikacji usługi 3D-Secure:

Na powyższej stronie użytkownik karty - w polu „WPISZ KOD SMS” - powinien wpisać 8 cyfrowy kod
3D-Secure przypisany do dokonywanej transakcji. Kod ten przekazywany jest do użytkownika karty za
pośrednictwem wiadomości SMS, na numer telefonu komórkowego podanego w Banku.
Nadawcą wiadomości SMS jest PLUSBANK

Wiadomość SMS z 8 cyfrowym kodem 3D-Secure:

Po podaniu przez użytkownika karty prawidłowego kodu 3D- Secure, następuje autoryzacja transakcji
a następnie powrót do sklepu, na którym dokonywana jest płatność.
W przypadku niepodania lub dwukrotnego błędnego podania kodu 3D-Secure, weryfikacja usługą 3DSecure zostaje anulowana.
Wygląd strony weryfikacji usługi 3D-Secure z błędnie dwukrotnie podanym kodem 3D-Secure:

Po naciśnięciu pola „POWRÓT DO SKLEPU” użytkownikowi karty zostanie przekierowany na stronę
WWW sklepu internetowego w którym dokonywał płatności, na której może pojawić się przykładowy
komunikat:

W takim przypadku karta nie zostanie zablokowana, natomiast płatność będzie musiała zostać
przeprowadzona ponownie.

W przypadku gdy użytkownik karty posiada nieaktualny numer telefonu, na który wysyłane są
wiadomości SMS z kodami 3D-Secure, jego aktualizacja dokonywana jest w sposób zgodny z
obowiązującą procedurą aktualizacji numeru telefonu w PLUS BANK S.A.

