
 

 
 

 
 

                

 

Komunikat dotycz ący KART VISA! 

Jeśli dokonuj ą Państwo lub zamierzaj ą dokonywa ć płatno ści przez Internet przy u Ŝyciu kart - 
prosimy o zapoznanie si ę z treścią KOMUNIKATU!  

W związku z koniecznością dostosowania się do zapisów wynikających z Rekomendacji Komisji Nadzoru 
Finansowego dotyczącej bezpieczeństwa płatności kartowych dokonywanych za pośrednictwem Internetu, od 
dnia 1 lutego 2015  r. wprowadza się  zmiany w sposobie ich dokonywania. 

Wprowadza się nowe określenia: 

zabezpieczenie 3D Secure – funkcjonalność umoŜliwiająca  dodatkowe zabezpieczenie transakcji (płatności) 
internetowej poprzez dodatkową identyfikację uŜytkownika karty polegająca na  dodatkowym zatwierdzeniu 
transakcji Hasłem 3D Secure u akceptantów oferujących korzystanie         z tego typu zabezpieczenia.   

Hasło 3D Secure  – jednorazowy kod przesyłany w postaci SMS na wskazany przez UŜytkownika karty numer 
telefonu komórkowego.  

portal kartowy  –  www.kartosfera.pl -  system umoŜliwiający rejestrację i dostęp zarejestrowanemu 
UŜytkownikowi karty do wybranych usług i funkcjonalności dotyczących kart z wykorzystaniem Internetu. 

Hasło 3D Secure generowane będzie indywidualnie dla kaŜdej transakcji kartowej dokonywanej drogą 
internetową. Trzykrotne błędne wprowadzenie Hasła 3D Secure spowoduje zablokowanie moŜliwości 
wykonywania transakcji kartowych  drogą internetową. Blokada jest zdejmowana automatycznie następnego 
dnia. UŜytkownik karty moŜe odblokować wykonywanie transakcji internetowych tego samego dnia w 
placówce Banku.  

W celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure  niezbędne jest zdefiniowanie w Banku  aktualnego 
numeru telefonu komórkowego, na który b ędą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji  
internetowych dokonanych kart ą oraz hasła do pierwszego zalogowania si ę celem aktywowania tego 
zabezpieczenia na portalu kartowym. 

W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, naleŜy: 

1. wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl; 
2. podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt        z 

Bankiem w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego; 
3. wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się           w 

portalu kartowym. 

Portal kartowy dostępny będzie od 1 lutego 2015r. i za jego pośrednictwem będzie moŜna dokonać 
następujących czynności: 

• aktywować zabezpieczenie 3D Secure, 
• zmieniać kod PIN, 
• zastrzegać kartę. 
• zmieniać limit dla transakcji internetowych z uŜyciem karty płatniczej/kredytowej 

O dodaniu kolejnych funkcjonalności w portalu będziemy  informować na bieŜąco.     
      


