Brezstično plačevanje je varno

Brezstično plačevanje s plačilnimi
karticami je varno. O tem priča že
podatek, da sistem vse od svojih
začetkov, ki segajo v leto 2003, v
Evropi pa ga poznamo že 5 let, in
v več kot 66 državah še ni zaznal
zlorabe.
Kljub enostavnemu plačevanju je
nepooblaščeno skeniranje podatkov
denimo s preprostim sprehodom
mimo imetnika nemogoče. Prenos
podatkov med brezstično kartico
in terminalom POS je namreč
ustrezno kodiran s t. i. dinamičnimi
kriptogrami, ki so edinstveni za vsako
posamezno transakcijo. Poleg tega
se je treba pri plačevanju s kartico
terminalu POS približati na manj kot 2
centimetra.
Vaša brezstična kartica ne bo delovala
tudi v primeru, če bo čitalnik zaznal
neposredno prisotnost še ene brezstične
kartice – na primer Urbane ali kartice za
evidentiranje na delovnem mestu. Takrat

Nagradna igra

boste kartico morali vzeti iz denarnice
in jo približati terminalu POS.
Poskrbljeno je še za dodatno varnost
nakupov pod 15 evrov, pri katerih
številka PIN ni potrebna. Po seriji več
zaporednih brezstičnih transakcij
bo naslednja zavrnjena, kartico
pa bo treba uporabiti na stari dobro
znani način z vstavljanjem v terminal
POS in uporabo številke PIN.
Prav tako kot preostale oblike
plačevanja s karticami pa tudi
brezstično plačevanje omogoča nekaj
dodatnih načinov za preprečevanje in
odkrivanje zlorab.
Ena izmed možnosti je tudi NLB
SMS-Alarm o uporabi kartice. Z SMSsporočili, boste namreč seznanjeni
s transakcijami, opravljenimi s svojo
kartico. O morebitni nepooblaščeni
uporabi kartice boste tako
nemudoma obveščeni.
Sicer pa 24 ur na dan, spremljamo
uporabo vseh kartic in tako
poskušamo identificirati kakršenkoli
nakup, ki bi odstopal od siceršnjega
nakupovalnega vzorca. V primeru
suma vas bomo kar poklicali in
preverili, ali ste kartico res uporabili.

Z majhnim
nakupom
do avta
Do 3. julija 2015 se z vsakim plačilom s kartico
Visa, tudi za kavo ali malico, potegujete za eno
izmed velikih nagrad, kot so mestno kolo, iPhone
ali iPad, v finalnem žrebu pa celo za avtomobil!
Več nakupov, več možnosti za osvojitev nagrad!
Več o NLB Visa kartici in nagradni igri najdete na
www.nlb.si/visa.

www.nlb.si/visa

01 477 20 00

Promocijska besedila so informativne narave. Za napake v tisku in morebitne skrite napake v zvezi s tiskom ne prevzemamo odgovornosti. Pridržujemo si pravico do sprememb. Ob sklenitvi pogodbe v banki preverite veljavne pogoje in lastnosti storitve.

Jeseni smo uvedli brezstično
plačevanje z NLB Plačilnimi karticami
MasterCard in letos še z BA Maestro.
Ta način plačevanja je hitrejši in
enostavnejši kot z uporabo številke
PIN. Ali je tudi varen?

