Купувајте БЕЗБЕДНО на интернет - 3D SECURE платежни картички на
ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД СКОПЈЕ
”3D Secure” технологијата е достапна за MasterCard® дебитните и кредитните
картичките од Еуростандард Банка АД Скопје, кои се обезбедени со престижните
меѓународни сертификати на “MasterCard® SecureCode“.
”3D Secure” овозможува проверка на автентичноста и идентитетот на корисникот на
картичката при извршувањето на Интернет плаќања со MasterCard® картички со
испраќање на СМС со еднократна ОТП лозинка на мобилен телефон за време на
извршувањето на трансакцијата. Притоа за да може да ја комплетирате трансакцијата,
потребно ќе биде да се внесе добиената ОТП лозинка (пратена на мобилен телефон)
со што ќе се верификува автентичноста на трансакцијата.
Корисниците нема да бидат изложени на дополнителни трошоци од страна на Банката
за прием на лозинката.
НАПОМЕНА: Со цел да се реализираат трансакциите без проблем, потребно е
клиентите да ги имаат ажурирано контакт информациите, поточно мобилен телефон
на кој ќе се испраќа СМС со еднократна ОТП лозинка.
Ова ажурирање клиентите може да го направат лично во најблиската Експозитура или
шалтер на Еуростандард Банка АД Скопје секој работен ден од 08:00 до 16:00 часот.
Сите e-commerce трансакции нема да бидат подложни на верификација со ОТП. Само
трансакциите за кои системот ќе процени дека се поризични или нестандардни за
корисникот.
Пример за e-commerce трансакција верифицирана со ОТП лозинка:
Чекор 1: Добивате СМС со содржината на нумеричката ОТП Лозинка (пр. 468848)
Чекор 2: Ја внесувате нумеричката ОТП Лозинка добиена како СМС порака на Вашиот
мобилен телефон.

Механизмот на заштита на ”3D Secure” технологијата е насочен кон заштита од кражба
на идентитетот на корисниците на картичките и заштита од злоупотреба на
податоците од картичката (бројот на картичка, датумот на истекување и CVC/CVV2
кодот).
Се работи за напредна технологија која преставува највисок стандард во областа на
заштитата на корисниците на картички при плаќањата на интернет.
Сите корисници на MasterCard® дебитна или кредитна картичка од Еуростандард
Банка АД Скопје, се регистрирани, и нивните картички го имаат ”3D Secure”
стандардот за заштита при Интернет плаќања односно не е потребно регистрирање
или поднесување на барање до Банката. Единствено што е потребно е корисникот на
картичка секогаш да има пријавено во Банката ажурен број на својот мобилен
телефон.
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