Information om 3D Secure
– En tjänst för säker Internethandel
3D Secure är namnet på en tjänst som skapats för att göra Internethandel säkrare, både för kunder
och säljande företag. Den är skapad av MasterCard och VISA och är idag en global standard. Den
heter MasterCard SecureCode för MasterCard-kort och Verified By Visa för Visa-kort.
Tjänsten är kostnadsfri för kortinnehavare och bygger på att kunder ska identifiera sig varje gång
ett köp görs på nätet. Det finns olika varianter av tjänsten ute på marknaden, men den vanligaste
är att kunder får slå in ett lösenord vid varje köp för att godkänna köpet. Identifieringen tar bort
risken att obehöriga personer, som eventuellt kommit över kortuppgifter, kan handla på andras kort.
Supreme Cards lösning för 3D Secure
Supreme Cards säkerhetslösning går ut på att du som kund får ansluta dig till tjänsten när du
handlar i en butik på Internet. Du får då skriva in ditt personnummer (ååmmddxxxx) och välja
om du vill ha ett engångslösenord utskickat via sms eller e-post. Efter ditt val får du ange antingen
ditt mobilnummer (ex 070XXXXXXX) eller din e-postadress. Det är viktigt att du har uppdaterade
kontaktuppgifter hos oss på Supreme Card eftersom vi kontrollerar dina angivna uppgifter mot
det vi har registrerat hos oss. Om du vill skicka in dina kontaktuppgifter eller ändra på befintliga
kan du ringa oss på 042 – 38 20 92. Om vi saknar eller inte har korrekta kontaktuppgifter till dig
vid registreringstillfället kommer du ha möjligheten till att fullfölja ditt köp och registrera dig vid
nästa tillfälle då du handlar på Internet.
Efter att du mottagit ditt engångslösenord ska du skriva in det och sen välja ett eget lösenord som
du fortsättningsvis använder varje gång du handlar på nätet. Du får ange ett personligt meddelande
som finns med varje gång du handlar på nätet. Det personliga meddelandet finns för att du ska
veta att det är en säker sida som du är på och som tillhandahålls av Supreme Card.
Oklart?
Om du har frågor angående säkerhetstjänsten vänligen kontakta vår kundservice på 042-38 20 92
eller skicka ett e-postmeddelande till 3dsecure@resurs.se.
Med vänlig hälsning
Supreme Card

