Banca Transilvania

Plati cu cardul pe internet

3D Secure, shopping online in siguranta
3D Secure iti ofera shopping in siguranta, pe baza tehnologiei dezvoltate de Visa International
si MasterCard.

Ce reprezinta Verified by VISA sau MasterCard SecureCode?
Aceste servicii de securizare a tranzactiilor, cunoscute si sub denumirea generica de 3D
Secure, iti protejeaza cardul prin setarea unei parole necesare pentru autorizarea platilor.
Numarul comerciantilor inrolati in sistemul 3D Secure este in continua crestere, acestia putand fi
recunoscuti prin afisarea pe site a siglelor de mai sus.

Cum imi inregistrez cardul?
Incepand cu 8 noiembrie a.c., inrolarea si activarea cardurilor in 3D Secure se fac automat.
Asadar, nu mai e nevoie de niciun efort din partea ta!

Cum functioneaza?
1. Dupa ce alegi produsul sau serviciul pe care doresti sa-l platesti, la realizarea platii online
trebuie introduse datele cardului (numarul cardului, data expirarii, codul CVV2/CVC2). La
comerciantii care afiseaza siglele "Verified by Visa" si "MasterCard SecureCode" va aparea
suplimentar o pagina care solicita introducerea unei parole.
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2. Parola 3D Secure a fost inlocuita cu o parola dinamica (one time password), diferita pentru
fiecare tranzactie online, parola pe care o vei primi prin SMS.

3. Plata se va finaliza rapid, dupa verificarea parolei.

Click aici pentru raspunsuri la intrebari frecvente despre serviciul 3D-Secure

Plati Online
Sfaturi utile pentru securizarea tranzactiilor pe Internet
Achizitioneaza de la comercianti cunoscuti, care se bucura de o buna reputatie.

Verifica daca in momentul realizarii platii adresa paginii de internet incepe cu https:// si
nu cu http:// si daca in subsolul paginii apare simbolul unui lacat inchis, sau al unei chei
(ceea ce inseamna ca schimbul de informatii intre calculatorul tau si site este criptat,
securizat).

Citeste conditiile practicate de site in ceea ce priveste modalitatile acceptate de plata,
garantia oferita pentru produse, conditiile de rambursare etc.

Pastreaza e-mailurile cu confirmarea platii primite de la comerciant.

Nu raspunde e-mailurilor care par a fi trimise de Banca Transilvania in care iti sunt
solicitate datele sensibile ale cardului (numar card, data expirarii, codul CVV2 / CVC2
sau chiar pinul) sub pretextul unor verificari, culegerii de informatii pentru respectarea
unor modificari legislative etc.

Evita, in masura posibilitatilor, logarea de pe computere publice, mai expuse infectiilor
cu virusi, troieni, keyloggers sau alte programe neautorizate. Exista un risc crescut ca
datele tale de identificare sa fie interceptate de programe specifice.

Nu uita sa te deloghezi dupa ce ai terminat sesiunea.

Click aici pentru raspunsuri la intrebari frecvente despre platile online
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Limite de tranzactionare
Detalii despre limitele specifice de tranzactionare pe Internet:
Pe langa activarea cardului in Verified by Visa sau Mastercard SecureCode, poti stabili
limite maxime zilnice de tranzactionare pe Internet pentru un maxim de siguranta (in
special pentru platile la comercianti neinrolati in 3D-Secure). Limitele pot fi modificate,
fara comision, pentru fiecare card detinut, ori de cate ori doresti, utilizand aplicatia de
Internet Banking BT24, sau printr-o solicitare scrisa la orice unitate a Bancii
Transilvania.

Pe langa aceasta facilitate, serviciul de Internet Banking BT24 iti pune la dispozitie
diverse alte servicii utile, cum ar fi verificarea soldului disponibil in timp real, transferuri
intre conturi, conversii valutare, vizualizarea tranzactiilor decontate sau in asteptare etc.
- informatii si functii utile daca utilizezi cardul pe Internet.

O situatie exceptionala o reprezinta platile efectuate fara verificarea codului de
securitate CVV2 / CVC2 (codulul format din ultimele 3 cifre tiparite pe verso-ul cardului).
Aceste tranzactii pot fi autorizate numai la solicitarea expresa a clientului, prin setarea
unor limite specifice pentru aceste operatiuni (valoarea standard fiind 0). Clientul isi
asuma intreaga responsabilitate financiara pentru aceste operatiuni. Poti citi detalii
despre aceste plati urmand linkul de intrebari si raspunsuri de la sectiunea Plati Online.

Avantaje
Achizitionand pe Internet poti beneficia de diverse avantaje:
Produsele achizitionate de la magazinele online sunt adesea mai ieftine, deoarece
comerciantul online poate avea la randul sau cheltuieli mai mici.

Poti obtine reduceri semnificative pe site-uri de booking / transport aerian inainte de a
efectua o calatorie.

Poti plati comod pentru produse si servicii de pe calculatorul personal, asteptand livrarea
la domiciliu. Plata se poate face catre comercianti din toata lumea.
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Poti plati facturi pentru servicii, impozite si taxe (unde s-a implementat aceasta metoda
de plata) etc. fara sa fie nevoie sa te mai deplasezi la sediul comerciantilor, banca,
primarie etc.

Pe langa plata diverselor bunuri si servicii, poti intalni situatii in care obtii serviciul dorit
doar cu ajutorul platilor pe Internet (rezervari, taxe de participare conferinte etc.).

Poti transfera si incasa banii prin intermediul unui procesator de plati, in siguranta si cu
costuri reduse.

Vei avea o evidenta a cheltuielilor pe extrasul de cont.
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