Cum se fac plati online cu cardul in siguranta?

Utilizarea cardului pentru a face plati pe internet poate fi realizata
in conditii sporite de securitate numai in conditiile in care clientii
urmeaza cateva reguli simple. Cea mai importanta este inrolarea
cardului in sistemul 3D Secure si utilizarea lui numai pe site-uri
securizate.
Prima regula este verificarea faptului ca site-ul comerciantului este
securizat. Aceasta se poate vedea cautand simbolul sub forma de lacat
sau cheie afisat de browser-ul utilizat sau verificand adresa de web,
care trebuie sa inceapa cu “https://”, (in loc de mai comunul
“http://)”.
De mentionat ca nu este neaparata nevoie ca adresa magazinului online
sa inceapa cu https://, de foarte multe ori aceasta tehnologie fiind
folosita numai pentru pagina de plata. Asadar, cand ajungeti la
procesul de efectuare a platii, trebuie verificat acest detaliu.
Apoi, Internetul reprezinta o sursa uriasa de informatii, iar de cele
mai multe ori puteti gasi comentarii despre respectivul comerciant pe
diverse forumuri. Informatiile nu sunt intotdeauna folositoare, dar de
multe ori pot fi. Astfel, posesorii de carduri se pot asigura inca o
data ca au de-a face cu un magazin online serios.
Cele de mai sus sunt aplicabile oricarui comerciant online si este
recomandabil sa le aplicati de fiecare data cand doriti sa cumparati
ceva de pe Internet.
Standardul 3D Secure trebuie sa devina o regula
In plus fata de acestea, exista standardul 3D Secure, un standard de
securizare
a
tranzactiilor
online
adoptat
de
organizatiile
internationale de carduri si utilizat de foarte multe banci si
comercianti. Tehnologia 3D Secure permite securizarea tranzactiilor
online intr-un mod similar cu cele din comertul traditional.
Asa cum la plata cu cardul la un POS vi se solicita introducerea
codului PIN, in sistemul 3D Secure vi se va solicita introducerea unei
parole pe care o stiti numai dvs. Organizatiile Internationale de
Plata au denumiri comerciale diferite pentru aceasta tehnologie (ex.
MasterCard isi denumeste serviciul MasterCard SecureCode™).
Pentru a tranzactiona in sistemul 3D Secure, este nevoie ca atat
comerciantul, cat si cardul sa fie inrolate in acest sistem. In
Romania sunt multe banci care ofera acest serviciu clientilor lor, in
timp ce numarul comerciantilor din sistem este foarte mare, atat in
Romania (unde aproape toti sunt inrolati), cat si la nivel european si
mondial.
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Pentru a intelege daca un comerciant suporta aceasta tehnologie
trebuie sa gasiti pe site (de regula pe prima pagina si pe pagina de
plata) siglele organizatiilor internationale de carduri (dupa cum am
spus mai sus, una dintre ele este MasterCard SecureCode™).
La randul lor, posesorii de carduri trebuie sa isi inroleze si ei
cardul. Pentru aceasta, trebuie sa contacteze institutia emitenta.
Dupa ce s-au inscris si si-au creat propria parola, institutia
financiara le va cere sa indice aceasta parola de fiecare data cand
fac cumparaturi pe un magazin online inrolat 3D Secure.
Atunci cand faceti cumparaturi pe un site protejat, pasii care trebuie
urmati sunt simpli:
1. Completati datele cardului in pagina de plata.
2. Daca atat cardul cat si magazinul sunt inrolati in 3D Secure va
aparea o a doua fereastra, a institutiei financiare emitente a
cardului, care va cere introducerea parolei SecureCode. In aceasta
fereastra veti vedea, pe langa sigla bancii dvs. si un mesaj de
intampinare pe care l-ati definit cand v-ati inrolat cardul. Scopul
acestui mesaj este de a va asigura ca atunci cand va este afisata
aceasta pagina ea este autentica, fiind furnizata de banca dvs.
emitenta.
3. Parola este confimata de institutia financiara emitenta si procesul
de cumparare se incheie.
Foarte important, trebuie sa stiti ca, asemeni codului PIN, parola
MasterCard SecureCode™ nu trebuie divulgata nimanui.
In concluzie, interesati-va despre comerciantul de unde vreti sa
cumparati, verificati securitatea paginii de plata (lacatelul, cheita
sau https://) si cautati cu preponderenta comercianti inrolati in 3D
Secure.
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