Jak rozpoznać oryginalne

karty

Charakterystyka kart płatniczych

Jak rozpoznać oryginalne karty Visa?
Na świecie używanych jest ponad 1,5 miliarda kart Visa. Różnią się one między sobą kolorystyką, a nawet
kształtem. Ale mają też pewne cechy wspólne, przede wszystkim logo oraz wiele innych elementów, które
świadczą o ich oryginalności.

W trakcie przeprowadzania transakcji należy upewnić się, że jest ona
przeprowadzana przez uprawnioną osobę i przy użyciu ważnej karty.
Osoba obsługująca terminal powinna podjąć wszelkie działania, aby
transakcja została zaakceptowana w sposób prawidłowy. Należy akceptować tylko te karty, które wymieniono w umowie.

Karty Visa
Wszystkie karty Visa opatrzone są logo Visa (nowym lub starym), hologramem, zabezpieczeniem
ultrafioletowym i kodem CVV2.
1. Logo Visa

Logo występuje zawsze na awersie
karty, zwykle po prawej stronie.
W przypadku kart Visa z nowym
logo możliwe jest umieszczenie go
w innym miejscu.

Karta Visa – nowe wersje

2. N
 umer karty

Numer składa się z 16 cyfr
i może być wytłoczony lub nadrukowany.

3. Hologram

Hologram przedstawia jednego
lub kilka lecących gołębi.

4. Zabezpieczenie ultrafioletowe
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W świetle UV na karcie widać literę „V”
lub gołębia.

5. CVV2

Kod CVV2 widoczny jest na rewersie
karty w polu podpisu lub obok niego.
Jest to zabezpieczenie wykorzystywane do potwierdzania płatności
internetowych, pocztowych lub
telefonicznych.

6. Nazwa posiadacza

Nazwą posiadacza może być imię
i nazwisko, nazwa własna
(np. pasażera linii lotniczych). Pole
może też pozostać puste.
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7. Opcjonalny chip

Chip działa razem z numerem PIN lub
podpisem jako dodatkowe zabezpieczenie płatności. Nie wszystkie karty
VISA mają chip, ale można je akceptować jak normalne karty – używając
paska magnetycznego.
5

Istniejąca karta Visa
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Karty Visa Electron
Klienci mogą posługiwać się innymi kartami z rodziny VISA – VISA Electron oraz V Pay. Karty te są ważne i można je akceptować. Należy włożyć kartę do terminala i postępować zgodnie z instrukcjami.
1. Logo Visa

Logo występuje zawsze na awersie karty, zwykle po prawej stronie.
W przypadku kart Visa Electron
z nowym logo możliwe jest
umieszczenie go w innym miejscu.

Nowe wersje kart Visa

2. N
 umer karty

Numer składa się z 16 cyfr
i może być wytłoczony lub nadrukowany.

3. Hologram

Hologram przedstawia jednego
lub kilka lecących gołębi.

4. Zabezpieczenie ultrafioletowe
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W świetle UV na karcie widać literę „V”
lub gołębia.

5. CVV2

Kod CVV2 widoczny jest na rewersie
karty w polu podpisu lub obok niego.
Jest to zabezpieczenie wykorzystywane
do potwierdzania płatności internetowych, pocztowych lub telefonicznych.

6. Nazwa posiadacza

Nazwą posiadacza może być imię
i nazwisko, nazwa własna (np. pasażera linii lotniczych). Pole może też
pozostać puste.
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7. Opcjonalny chip

Chip działa razem z numerem PIN lub
podpisem jako dodatkowe zabezpieczenie płatności. Nie wszystkie karty
VISA mają chip, ale można je akceptować jak normalne karty – używając
paska magnetycznego.

8. Z astosowanie elektroniczne

Na awersie karty znajduje się informacja mówiąca o tym, że karta przeznaczona jest wyłącznie do płatności
elektronicznych.
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Istniejąca karta Visa
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Karty przedpłacone Visa
Znamy już dobrze karty kredytowe i debetowe Visa. Coraz większą popularnością cieszą się też
karty przedpłacone Visa. Wykorzystują one środki znajdujące się już na rachunku karty – podobnie
jak ma to miejsce w przypadku przedpłaconych kart telefonicznych.
Przedpłacone karty Visa można akceptować, korzystając z posiadanego elektronicznego terminala
płatniczego. Procedura jest taka sama, jak w przypadku innych kart Visa. Jeśli to karta z chipem,
trzeba ją przyjąć jak kartę chipową. Jeśli go nie ma, należy przeciągnąć ją przez terminal.
Przedpłacone karty Visa wyglądają trochę
inaczej niż pozostałe karty Visa, ale można je normalnie akceptować.
• K
 arty przedpłacone nie muszą posiadać
wytłoczonego numeru rachunku, daty
ważności itp.
• N
 ie muszą mieć na awersie całego numeru rachunku ani nazwy posiadacza.
• Mogą mieć różne kształty.
Przedpłacone karty Visa są często dawane
jako prezent lub nagrody w konkursach
i nie zawsze opatrzone są nazwiskiem
posiadacza. Wszystkie karty Visa Prepaid
posiadają logo Visa lub Visa Electron,
hologram i zabezpieczenie ultrafioletowe.
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1. Logo Visa lub Visa Electron

Logo występuje zawsze na awersie karty, zwykle po prawej stronie.
W przypadku kart Visa z nowym
logo możliwe jest umieszczenie
go w innym miejscu.

2. Z astosowanie elektroniczne

Na awersie lub rewersie karty znajduje
się informacja mówiąca o tym,
że karta przeznaczona jest wyłącznie
do płatności elektronicznych.

3. Numer rachunku

Numer składa się z 16 cyfr
i może być wytłoczony
lub nadrukowany.

4. Hologram

Hologram przedstawia jednego
lub kilka lecących gołębi.

5. Zabezpieczenie ultrafioletowe

W świetle UV na karcie widać literę „V”
lub gołębia.

6. Nazwa posiadacza

Nazwą posiadacza może być imię
i nazwisko, nazwa własna (np. pasażera linii lotniczych). Pole może też
pozostać puste.

7. Opcjonalny chip

Chip działa razem z numerem PIN lub
podpisem jako dodatkowe zabezpieczenie płatności.
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Jak rozpoznać oryginalne karty MasterCard?
Karty MasterCard
numer karty
(nadruk)
chip
(niekoniecznie)
logo MasterCard
imię i nazwisko
posiadacza karty
(nadruk)
wielokolorowy,
powtarzający się napis
„MasterCard” pochylony
pod kątem 45 stopni
(opcjonalnie)

ostatnie 4 cyfry
numeru rachunku
i 3-cyfrowy kod CVC2 napisane kursywą
pochyloną w lewo

hologram MasterCard
(umieszczony na awersie
lub rewersie karty)

podpis posiadacza karty

Karty MasterCard Electronic

numer karty (nadruk)
ograniczenia dotyczące
stosowania

wielokolorowy,
powtarzający się
napis „MasterCard”
w polu podpisu

kod zabezpieczający
CVC2

hologram
MasterCard
imię i nazwisko
posiadacza karty
(nadruk)

logo MasterCard
Electronic
nadrukowane zabezpieczenie
data ważności karty

własnoręczny podpis
posiadacza karty

