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Tisztelt Érdeklődő!
Az UniCredit Bank kiemelt szerepet tulajdonít a bankkártyás szolgáltatások folyamatos fejlesztésének.
Ennek köszönhetően a különböző típusú bankkártyák széles körét kínálja lakossági és üzleti partnerei
részére, valamint a magas technológia és biztonsági színvonalat képviselő fizikai bankkártya elfogadói
szolgáltatás bevezetését követően 2011 évtől internetes/virtuális POS szolgáltatással is ügyfelei rendelkezésére áll.
Az internet megteremtette a termékek és szolgáltatások virtuális piacát, amely ma még ugyan a hagyományos kereskedelmi csatornák árnyékában van, de robbanásszerű növekedésen megy keresztül. Az
UniCredit Bank a Virtuális POS szolgáltatásával modern, biztonságos és gyors megoldást nyújt Internet
áruházat üzemeltető partnerei számára, bankkártyás fizetések lebonyolítására. Online bankkártyás fizetés esetén gyakorlatilag a virtuális POS helyettesíti az Önök internet áruházában az üzletekben használt
POS terminálokat. A virtuális POS kódolt (https://) csatornán keresztül képes összekapcsolni Önöket a
vásárlókkal, valamint ez az eszköz hozza létre a kapcsolatot az UniCredit Bank és Önök között.
Bankunk ezúton kívánja kifejezni az együttműködési szándékát a termékeit, szolgáltatásait interneten
értékesítő vállalkozások számára, amellyel kapcsolatban az alábbiakban felsorolt lehetőségeket tudjuk
kínálni.

1. Az UniCredit Bank által biztosított elfogadói infrastruktúra
Az UniCredit Bank az alábbi bankkártyák internetes elfogadását vállalja azzal a kitétellel, hogy a kártya jelenléte nélkül történő fizetés (Card Not Present) lehetőségét alapvetően a kártyát kibocsátó bank
határozza meg:
 VISA dombornyomott kártyák
 VISA Electron kártyák, (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően)
 V PAY kártyák, (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően)
 MasterCard dombornyomott kártyák
 MasterCard Electronic kártyák, (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően)
 Maestro kártyák. (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően)
 Kizárólag internetes fizetésre kibocsátott kártyák
Az UniCredit Bank partnerei részére a világon legelterjedtebb, legmodernebb és egyben legbiztonságosabb virtuális kártyaelfogadási technológiát biztosítja. A tranzakció valamennyi résztvevője csak a
számára releváns információk birtokába juthat, tehát a biztonságot alapvetően az adatok szétválasztása alapozza meg. A rendszer használata azt eredményezi, hogy a vásárlóval, vásárlással, termékkel, szolgáltatással kapcsolatos adatok kizárólag a kereskedő birtokába juthatnak, míg a bankkártya
adatokat csak az UniCredit Bank kaphatja meg. A tranzakció engedélyezését követően a kereskedő
csak arról kap értesítést, hogy sikeres vagy sikertelen volt-e a vásárlás, a fizetést lebonyolító internetes oldal adattartalmáról nem kap információt.

A virtuális POS szolgáltatás igénybevétele a következő előnyökkel jár:
 automatikusan ellenőrzi, hogy az elfogadásra felkínált bankkártya nincs-e tiltólistán;
 ellenőrzi a bankkártya számát és annak lejáratát;
 minden tranzakciónál automatikusan engedélyt kér az UniCredit Bank engedélyező központjától,
aminek köszönhetően minden esetben ellenőrzi, hogy a fizetésre felkínált bankkártya mögötti
számlán van-e megfelelő fedezet;
 a bankkártyák és az egyes tranzakciók folyamatos ellenőrzésével minimalizálja a bankkártyával
elkövetett visszaélések veszélyét.
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az üzleti nap automatikus lezárásával, elektronikus úton, automatikusan (éjfélkor) elszámol a
bankkártya-kibocsátó pénzintézetekkel
az UniCredit Bank által feldolgozott tranzakciókról minden esetben elektronikus kivonatot küldünk,
melyet igényüknek megfelelően, napi, heti vagy havi rendszerességgel bocsátunk rendelkezésükre

Az elfogadói tevékenység zavartalan és magas színvonalú biztosítása érdekében az UniCredit Bank
24 órás, helyi tarifa ellenében hívható technikai ügyfélszolgálatot működtet, amely minden segítséget megad arra az esetre, ha az internetes bankkártya elfogadással kapcsolatban technikai probléma
merülne fel.
Az UniCredit Bank Virtuális POS szolgáltatása alkalmazza az úgynevezett 3D Secure biztonsági
megoldást, amelyet a MasterCard és a Visa nemzetközi kártyatársaságok dolgoztak ki. A 3D Secure,
amely az Önök internetes áruházában tranzakciót kezdeményező vásárlónak a MasterCard
SecureCode és a Verified by Visa emblémákról azonosítható, maximális biztonságot ad. A vásárló
ugyanis 3D Secure tranzakció esetén megadja az internetes vásárlásokhoz használandó egyedi azonosító kódját, és e tranzakciók esetén a Virtuális POS közvetlenül a kártyát kibocsátó bankkal veszi fel
a kapcsolatot az azonosítás érdekében.

A 3D Secure megoldás azonban a kereskedő számára is számos előnnyel jár, mivel:
 javítja a vásárlók bizalmát az internetes áruházak irányába;
 csökkenti az internetes visszaélések lehetőségét;
 illetve a kártyabirtokos által esetlegesen megreklamált tranzakciókért is a kibocsátó bank vállalja a
felelősséget, nem hárítható át a kockázat a kereskedőre.

2. Az online fizetés folyamata
A tranzakció szereplői ugyanazok, mint hagyományos, bolti vásárláskor, POS terminál használatakor.
Ez magába foglalja a kártyabirtokost, az elfogadó kereskedőt, a kibocsátó bankot és a kártyaelfogadó
bankot, jelen esetben az UniCredit Bankot.
A vásárlás során:
1.) A vásárló összeállítja az igényének megfelelő termékekből álló kosarat az internet áruházban,
megadja s szállításhoz szükséges információkat, majd a fizetési módnál kiválasztja a bankkártyás fizetést.
2.) Ezután az internet áruházi rendszerbe telepített fizető modul elküldi a bank virtuális POS alkalmazásának a tranzakció adatait, (összeg, pénznem, vásárló IP címét, valamint a kereskedő igénye szerint a tranzakció tömör leírását), majd ugyanez a fizető modul visszakapja a
bank által adott tranzakciós azonosítót.
3.) A vásárló ezután átirányításra kerül a bank fizetési oldalára, ahol a tranzakció azonosítója is
feltüntetésre kerül. Az ekkor megjelenő, az UniCredit Bank emblémáját tartalmazó fizetői oldalon kell a vásárlónak megadnia a kártyaadatokat (név, kártyaszám, lejárat, érvényesítési kód).
A maximális biztonság érdekében minden esetben teljes átirányítás történik, az ún. iFrame
használatával a szolgáltatást az UniCredit Bank nem nyújtja a vele szerződő kártyaelfogadók
részére.
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4.) Ezt követően történik meg az online engedélykérés a kártya elfogadására, amely, ha sikeres
volt, megtörténik a tranzakció.
5.) Végül a vásárló visszairányításra kerül az internet áruházba a tranzakció azonosítójával, majd
az UniCredit Banktól megérkezik az információ a tranzakció sikerességére vonatkozóan.
Az internet áruházhoz különböző tranzakció típusok igényelhetők. Ezek a következők:
•

Egy lépésben végrehajtható tranzakció. Ezt a tranzakció típust akkor ajánlja az UniCredit
Bank, ha Önök a fizetés pillanatában tudják, hogy a megrendelés biztosan teljesíthető. Gyakorlatilag a normál/fizikai POS terminálon hasonlóan történik. Ebben az esetben a vásárlás,
tehát a tranzakció engedélyezése után a vásárlás összege zárolásra kerül a vevő számláján,
majd a tényleges elszámolás (terhelés) automatikusan történik meg.

•

Két lépésben végrehajtható tranzakció. Az UniCredit Bank akkor tartja szükségesnek ezt a
tranzakció típust, amikor a fizetés pillanatában még nem biztos, hogy az internetáruház a
megrendelést teljesíteni tudja. Ebben az esetben a tranzakció engedélyeztetése után a vásárlás ellenértéke zárolásra kerül a vevő számláján, azonban nem kerül sor automatikus terhelésre. Egy meghatározott idő intervallumon belül elindított második tranzakció útján tudja a kereskedő az ügyfél számlájának terhelését elindítani;(ha a kereskedő már biztosan tudja, hogy
a megrendelés teljesítésre kerül).

•

Visszavonás, amely a vásárló számlájának jóváírását jelenti. Bizonyos feltételek mellett
Önöknek lehetőségük van az internet áruházban végzett tranzakciókat visszavonni. Részleges összegű visszavonásra egy lépéses tranzakció esetén nincs lehetőség, amennyiben a
szükséges a terhelendő összeg részleges visszavonása, arra a két lépésben végrehajtható
tranzakciót javasoljuk.

Az elfogadás devizaneme minden esetben Magyar Forint (HUF), melynek értelmében a tranzakció engedélyezése és a kereskedő felé történő elszámolás devizaneme is kizárólag Magyar
Forint lehet.

3. Szerződéskötés és a Virtuális POS terminál üzembe helyezése
A szerződéskötés alapfeltételei:
 Az igénylő devizabelföldi gazdasági társaság, nonprofit szervezet, vagy egyéni vállalkozó.
 Az értékesített áru/szolgáltatás nem törvénybeütköző vagy a Bank üzleti hírnevét sértő.(A Bank
által diszpreferált tevékenységek: vényköteles gyógyszerek, dohányáru, fegyver kereskedelem,
szexuális jellegű szolgáltatás értékesítése, szerencsejáték-szervezés, valamint olyan
áru/szolgáltatás értékesítése melyet az igénylő nem maga nyújt, hanem harmadik fél termékét
közvetíti. Ezekben az esetekben a Bank kiemelten vizsgálja a kockázati tényezőket és fenntartja
magának a jogot, hogy amennyiben úgy ítéli meg, indoklás nélkül elutasítsa az igényt.)
 Működő, legalább magyar nyelven elérhető honlap.
 Az internetes áruház kapcsolattartási címének, telefonszámának, e-mail címének feltüntetése,
amelyeken keresztül a vásárlók reklamációkat, kérdéseiket tudják kezelni.
 Az Internetes áruházban megvásárolható termékek, szolgáltatások pontos leírása, azok árainak
egyértelmű megjelenítése az oldalon.
Műszaki feltételek:
 Operációs rendszer: bármilyen operációs rendszer megfelelő. Web server használata javasolt.
 IP cím: statikus IP cím szükséges
 Támogatott környezetek, szükséges alkalmazások:
 Microsoft.NET Framework 2.0-ás vagy újabb verziója;
 JAVA 1,4-es vagy újabb verziója;
 PHP 4.0.2-es vagy újabb verziója;
 A HTTPS protokoll használatát bankunk javasolja.
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A szerződés aláírását követően az UniCredit Bank az internetes áruház üzemeltetője, fejlesztője részére technikai segítséget nyújt.
Ennek keretében:
 Ügyfelünk kérésére a bank a szerződésben meghatározott e-mail címre megküldi a fejlesztéshez
szükséges technikai specifikációt;
 szintén e-mailben a bank elküldi a fejlesztést technikai háttérrel, leírásokkal stb. támogató teszt
rendszeréhez hozzáférést biztosító azonosítót illetve jelszót. Az IBIS Tool elnevezésű teszt rendszer angol nyelven érhető el az internet áruházat fejlesztők számára;
 internetes áruházak fejlesztésében jártas, gyors, rugalmas partnercégeket ajánl az UniCredit Bank,
amennyiben az szükséges.
Az internetes áruház fejlesztésekor ügyfelünknek, illetve az internetes áruház fejlesztőjének:
 el kell végeznie a technikai specifikációkban leírtakat (szükséges alkalmazások telepítése és konfigurálása, azok tesztelése);
 ha ezekkel elkészült, jeleznie kell ezt a bank felé;
 tesztidőszakot kell elvégeznie;
 sikeres tesztidőszak esetén az UniCredit Bank megküldi az éles működéshez szükséges tanúsítványt, amelyet telepíteni kell.
Virtuális kártyaelfogadásra vonatkozó szerződések aláírásával, az UniCredit Bank, - a fent jelzett műszaki feltételek teljesülése mellett -, az internetes áruház rendszerbe történő csatlakozásának befejezésekor vállalja, hogy kereskedő jelzését követően 5 munkanapon belül a virtuális kártyaelfogadási
szolgáltatás élesítéséhez szükséges tanúsítványt rendelkezésre bocsátja, amennyiben a honlap az
előírt tartalmi követelményeknek megfelel, és az élesbe állításhoz szükséges tesztek sikeresen befejeződtek.
Ez a tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A tájékoztató nem teljes körű, a részletes kondíciókat az UniCredit Bank üzletszabályzatai, kondíciós listái, illetve az adott termékre vonatkozó hirdetményei tartalmazzák. Az UniCredit Bank a kondíciók változtatásának jogát fenntartja.
Ha a szolgáltatással kapcsolatban további információra lenne szüksége, kérjük keresse munkatársainkat az UniCredit bankfiókokban, valamint a nap 24 órájában elérhető, helyi tarifával hívható
UniCredit Telefonbankon a 06-40/50-40-50-es telefonszámon.
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