Přijímejte platební karty bezpečně
a minimalizujte rizika
Naším prvořadým zájmem je podpora
Vašeho podnikání a proto považujeme za
důležité, abyste si byli vědomi i možných
rizik spojených s přijímáním platebních
karet. Tento leták obsahuje minimální postupy, jak významně snížit případná rizika.
Prosíme, věnujte jim patřičnou pozornost.
OCHRANA KARETNÍCH ÚDAJŮ
Při přijímání platebních karet je nezbytné
si uvědomit, že platební karta obsahuje
citlivá data a je nutné tato data chránit
před odcizením či zneužitím. V případě,
že se tak stane a kartové údaje boudou
odcizeny, je zde velké riziko finančních
ztrát a důsledkem může být i poškození
dobrého jména Vaší společnosti.
Nejvhodnějším způsobem, jak minimalizovat rizika úniku kartových údajů, je
zajistit bezpečné zacházení s platebními
kartami a jejich přijímání přes platební
terminál nebo Ecommerce řešení a následné zpracování transakcí v kartových
společnostech (Visa, Mastercard, Amex
atd.). Bezpečné přijímání platebních karet
Vašemu podniku zajistí důvěru Vašich
zákazníků, bankovních institucí a spolupracujících společností.

Důležité je neuchovávat žádné údaje
z platebních karet nebo účtenky obsahující
tato data.
CO ZNAMENÁ PAYMENT CARD
INDUSTRY DATA SECURITY
STANDARD (PCI DSS)?
Podpisem smlouvy o přijímání platebních
karet s naší společností se zavazujete
dodržovat a uchovávat soulad s mezinárodním bezpečnostním standardem PCI
DSS. Tento dokument nastavuje pravidla
a postupy, jak nakládat s citlivými kartovými údaji tím nejbezpečnějším způsobem.
Tato pravidla jsou závazná pro všechny
strany, které uchovávají, procesují a předávají kartové údaje – obchodníci, banky/
acquiringové společnosti, vydavatelé karet
z celého světa a dodavatelé služeb (služby
výše zmíněným společnostem, např. procesování transakcí, rezervační portály atp.)
Rádi bychom Vás informovali, že veškeré
metody přijímání platebních karet poskytované společností Global Payments, tedy:
platební terminály a internetové řešení
akceptace (Ecommerce) jsou v souladu
s bezpečnostním standardem PCI DSS.

Jaké citlivé kartové údaje
musí být chráněné?
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Pro více informací o PCI DSS, prosíme, navštivte stránky
PCI DSS Rady www.pcisecuritystandards.org – na této
adrese najdete nejnovější PCI DSS informace a návody jak
mezinárodní standard dodržovat. Oddělení PCI společnosti
Global Payments je připraveno Vám zodpovědět Vaše dotazy.
Prosíme, kontaktujte nás na adrese pci@globalpayments.cz.
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