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Uvod
Ta Priporočila o varnostnih standardih na področju kartičnega poslovanja (v nadaljevanju: Priporočila)
je pripravila delovna skupina predstavnikov bank - Abanka Vipa d.d., Banka Celje d.d., Banka Koper
d.d., Nova KBM d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB d.d., UniCredit Banka Slovenija d.d.,
procesnih centrov - Bankart d.o.o., eFunds, ISPC in Združenja bank Slovenije (v nadaljevanju: banke)
z namenom zagotavljanja večje varnosti na področju kartičnega poslovanja.
V dokumentu so navedena priporočila, ki jih je treba spoštovati, tako na strani bank kot na strani
prodajnih mest, s katerimi imajo banke sklenjene pogodbe za sprejem plačilnih kartic na POS
terminalih in spletnih prodajnih mestih ter s strani imetnikov kartic. Navedene zahteve se navezujejo
tudi na področje poslovanja z bankomati.
S temi priporočili so določeni minimalni standardi zagotavljanja varnega kartičnega poslovanja, ki jih
banke upoštevajo pri svojem delovanju in urejanju pogodbenih razmerij s prodajnimi mesti in imetniki
kartic.
Banka je dolžna z vsebino Priporočil seznaniti svoje podizvajalce in imetnike kartic.
Priporočila v ničemer ne posegajo v poslovne odnose med banko in prodajnim mestom ter imetnikom
kartic (npr. področje določanja provizij ali tarif).
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Slovar izrazov


















3-D Secure - je mednarodni varnostni standard na področju kartičnih internetnih plačil, ki ga
podpirata MasterCard (MasterCard "SecureCode") in Visa ("Verified by Visa");
BRAM (ang. Business Risk Assessment and Mitigation) - MasterCard program za nadzor in
upravljanje spletnih trgovcev;
CPP (ang. Common Point of Purchase) - skupna točka uporabe/nakupa s karticami, na kateri je
prišlo do prestrezanja podatkov o karticah;
CVC2/CVV2 (ang. Card Verification Code/ Card Verification Value) - je trimestna varnostna koda,
odtisnjena na zadnji strani kartice, ki se uporablja za potrditev transakcij s kartico, ko le-ta ni
fizično prisotna;
ECI koda - (ang. Electronic Commerce Indicator);
EMMP (ang. Electronic Merchant Monitoring Programme) - Visa program za nadzor in upravljanje
spletnih trgovcev;
EMV standard - EMV je odprt industrijski standard, ki zagotavlja povezljivost kartic in naprav ne
glede na mesto uporabe, finančno institucijo ali proizvajalca;
Koda 10 (ang. Code 10) - poseben postopek avtorizacije na prodajnem mestu v primeru suma
nepooblaščene uporabe kartice;
MATCH (ang. Member Alert to control high-risk merchants) - MasterCard podatkovna baza
spornih prodajnih mest, s katerimi je banka prekinila pogodbo zaradi kršitev pravil;
PCI DSS (ang. The Payment Card Industry Data Security Standard) - je standard, ki postavlja
izhodišča informacijske varnosti podjetjem, katera hranijo in obdelujejo podatke o karticah;
PIN koda - Personal Identification Number – osebna identifikacijska številka za poslovanje na
elektronskih napravah;
PIN PAD - naprava za vnos osebne identifikacijske številke (PIN), ki je povezana s POS
terminalom
POS terminal (ang. Point of sale terminal) - elektronska naprava, ki omogoča sprejemanje
različnih plačilnih kartic in elektronski prenos podatkov o nakupu, plačilu blaga in/ali storitev;
Pridobitelj prodajnega mesta - sklenitelj pogodbe s prodajnim mestom;
Samopostrežni POS terminal – terminal na katerih lahko imetniki kartic opravijo nakup storitve
ali blaga brez prisotnosti trgovca;
VMAS (ang. Visa Merchant Alert System) – Visa podatkovna baza spornih prodajnih mest, s
katerimi je banka prekinila pogodbo zaradi kršitev pravil;
VNC - varnostno nadzorni center;
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1

Varnostna priporočila – prodajna mesta1

V tem poglavju so opredeljena izhodišča informacijske varnosti, fizično-tehničnega varovanja,
ravnanja v primeru odtujitve POS terminala in priporočila za preprečevanje zlorab, ki jih morajo
izpolnjevati banke, procesni centri in prodajna mesta.

1.1

Standardi informacijske varnosti na področju kartičnega poslovanja

Banke morajo upoštevati trenutno veljavne varnostne zahteve ter priporočila ter standarde
mednarodnih kartičnih sistemov (PCI DSS, EMV standard, 3-D Secure itd.).
PCI DSS standard postavlja enega izmed najpomembnejših izhodišč informacijske varnosti, ki jih
morajo izpolnjevati procesni centri, prodajna mesta in banke pridobiteljice. Odvisno od velikosti
procesnega centra in prodajnega mesta morajo biti slednji certificirani ali skladni z zahtevami PCI
DSS. Pridobitelj in prodajno mesto se pogodbeno zavežeta k spoštovanju trenutno veljavnih zahtev
PCI DSS. Banke so dolžne na prodajnih mestih namestiti PCI DSS skladne POS terminale.

1.2

Priporočila fizično - tehničnega varovanja

Minimalne zahteve
Zahteve bankam oziroma lastnicam POS terminalov:








o vsakem servisu ali menjavi POS terminala je treba voditi ustrezno evidenco,
nameščeni POS terminali morajo biti atestirani s strani proizvajalca, certificirani in skladni z določili
kartičnih regulatorjev na področju kartičnega poslovanja ter morajo ustrezati veljavnemu PCI DSS
standardu,
ob podpisu pogodbe mora banka prodajno mesto seznaniti z nevarnostmi zlorab in odtujitev,
lastnik POS terminala mora zagotoviti, da se vodi evidenca o vseh POS terminalih (revizijska sled
od nabave do uničenja),
v pogodbenem razmerju banka in prodajno mesto opredelita odgovornost za varno namestitev in
uporabo POS terminala v skladu s temi priporočili,
v pogodbenem odnosu banka in prodajno mesto opredelita protokol obveščanja o sumu zlorabe
ali o odkriti zlorabi oziroma odtujitvi POS terminala.
Za trgovce s posebnimi rešitvami (e-trgovina, kataloška prodaja, hotelske rezervacije ipd.) se
smiselno uporabljajo zgoraj navedena določila, glede na to, da POS terminal ni fizično prisoten na
prodajnem mestu.

Zahteve prodajnim mestom:







1

o vsakem servisu ali menjavi POS terminala je treba voditi ustrezno evidenco na lokaciji POS
terminala,
nepooblaščenim osebam mora biti onemogočen prost dostop do POS terminalov (tudi
samopostrežnih), z namenom preprečevanja nepooblaščenih posegov na napravah,
POS terminale lahko servisirajo in pregledujejo samo s strani lastnika POS terminala pooblaščeni
serviserji. Serviserji POS terminalov se morajo ob obisku vedno izkazati z osebnim dokumentom
ali s službeno izkaznico. Prodajno mesto opravi ustrezno identifikacijo serviserja skladno z
dogovorjenim postopkom med lastnikom POS terminala in prodajnim mestom,
prodajno mesto mora zagotoviti namestitev POS terminala tako, da je zagotovljena možnost
diskretnega vnosa PIN številke.
prostor, kjer se nahaja POS terminal, naj bo tehnično varovan z alarmnim sistemom

POS terminal, imprinter, trgovci s posebnimi rešitvami…
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za trgovce s posebnimi rešitvami (e-trgovina, kataloška prodaja, hotelske rezervacije ipd.) se
smiselno uporabljajo zgoraj navedena določila, glede na to, da POS terminal ni fizično prisoten na
prodajnem mestu.

Nadstandardne zahteve



1.3

video nadzorni sistem z digitalnim shranjevanjem posnetkov naj pokriva prostore, kjer so
nameščeni POS terminali (področje vnosa PIN številke ne sme biti snemano),
prenos podatkov tehničnega varovanja naj poteka do VNC-ja po možnosti po varovani liniji.

Priporočila banki pridobiteljici za preprečevanje zlorab na prodajnih mestih

Nove in obstoječe trgovce je treba redno izobraževati glede upravljanja POS terminala.
Prodajnim mestom je treba zagotoviti navodila, ki vsebujejo vsa pomembna področja poslovanja s
POS terminali. Te informacije naj prejmejo tako lastniki prodajnih mest (podpisniki pogodbe) kot enote
prodajnega mesta (poslovalnice), ki bodo upravljale s POS terminali.
Preprečevanje zlorab (skimminga, uporabe ukradenih kartic, zlonamerne uporabe POS terminala brez
vednosti ali s sodelovanjem trgovca…) na prodajnih mestih temelji na:










Redni dnevni spremljavi avtorizacij in transakcij v banki/procesnem centru.
Pregledovanju dnevnega prometa pri trgovcu ter ugotavljanje odstopanj od običajnega prometa na
nivoju posameznega trgovca.
Analizi reklamacij imetnikov kartic.
Analizi vseh reklamacij – finančnih in nefinančnih. Posebno pozornost je treba posvetiti tistim
reklamacijam, kjer imetniki izjavljajo, da kartica ob izvajanju transakcije (uporabi) ni bila ves čas v
njihovem vidnem polju.
Medsebojnem obveščanju o zlorabah med bankami izdajateljicami, bankami pridobiteljicami
prodajnih mest, procesnimi centri in Policijo. Seznam kontaktov se vodi pri ZBS in se ob vsaki
osvežitvi pošlje vsem bankam.
Uporabi mednarodnih sistemov za prepoznavanje spornih prodajnih mest (MATCH in VMAS…):
Izobraževanju oziroma obveščanju trgovcev v smislu prepoznavanja ter preprečevanja zlorab,
varovanja opreme in spoštovanja varnostnih standardov.
Ustreznih pogodbenih odnosih s podizvajalci (npr. zagotavljanje identifikacije POS serviserjev na
prodajnem mestu, sledljivosti obiskov POS serviserjev in ustreznih varnostnih standardov in
varovanja podatkov…).
Analizi poročil iz sistemov za spremljavo sumljivih transakcij in preprečevanje zlorab ter podajanju
novih pravil spremljave na nivoju trgovca v primeru novih vrst zlorab.

Vsi trgovci morajo poznati prejeta navodila in imeti primeren odnos pri rokovanju s kartičnimi podatki in
njihovem hranjenju v primeru zavrnitve plačila.
Bančna navodila trgovcem naj vsebujejo najmanj naslednje elemente:
Prepoznava ponarejene kartice:
 trgovci naj bodo seznanjeni z identifikacijskimi lastnostmi pristne kartice za eventualno
prepoznavo ponarejene kartice, ki so dostopne na spletnih straneh (MasterCard, Visa….)
 trgovci morajo zaznati uporabo več različnih vrst kartic na različna imena imetnikov kartic ali
različne banke izdajateljice.
Uporaba POS terminala:
 vsi trgovci morajo POS terminal uporabljati v skladu z navodili lastnika terminala.
 zmožni morajo biti prepoznave vizualnih odstopanj na POS terminalu, ki bi nakazovala možen
nepooblaščen dostop ali zlorabo.
 trgovci morajo opraviti ustrezno identifikacijo POS serviserjev.
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trgovci morajo sprejeti ukrepe za preprečevanje nepooblaščene uporabe POS terminala (t.j.
onemogočiti nepooblaščenim osebam prost dostop do POS terminalov, ki preprečuje izvajanje
posegov na napravah).

Trening postopka avtorizacije:
 Poznati postopke klica »Koda 10«.
 Poznati pomen CVC2 in CVV2 kode (spletna prodaja).
 Preprečevati delitve zneska nakupa zneskov transakcij na manjše zneske.
 Poznati celotni potek avtorizacije in pomen različnih odgovorov na POS terminalu.
2
 Opraviti identifikacijo imetnika .
 Poznati postopke za odvzem kartice.
 Ne uporabljati vrste avtorizacije »call issuer« z izmišljenimi kodami avtorizacije.
Pravilno postopanje v primeru različnih avtorizacijskih odgovorov na POS terminalu:
 Pri zavrnjeni avtorizaciji.
 Pri odgovoru »kliči izdajatelja kartice«.
 Pri odgovoru »odvzemi kartico«.

1.4

Posebnosti pri spletnih prodajnih mestih

Na področju spletnih prodajnih mest naj banke upoštevajo priporočila in zahteve mednarodnih
kartičnih sistemov. Bankam se priporoča implementacija mednarodnega varnostnega standarda 3-D
Secure, ki ga podpirata MasterCard (MasterCard "SecureCode") in Visa ("Verified by Visa") in se
uporablja za preverjanje istovetnosti imetnikov kartic pri spletnem plačevanju.
Posebna priporočila za preprečevanje zlorab na spletnih prodajnih mestih za banke
3

Vsaka banka pridobiteljica prodajnega mesta zagotovi dosegljivost odgovorne osebe in njenega
namestnika (npr. security manager, risk manager…) izven rednega delovnega časa, ki ima pooblastila
in vedenja za incidentno ukrepanje in sprejemanje odločitev v primerih zlorab. Za reševanje incidenta
pridobitelj komunicira s procesnim centrom, Policijo in drugimi vpletenimi v incident.
Banka mora pred sklenitvijo pogodbe trgovca preveriti in predvsem preveriti njegove spletne strani, če
ustrezajo vsem standardom in predpisom, ki so določena s strani mednarodnih kartičnih sistemov.
Preprečevanje zlorab (…) na spletnih prodajnih mestih temelji na:










Redni dnevni spremljavi avtorizacij in transakcij v banki/procesnem centru, predvsem pregledu
ECI kod.
Pregledovanju dnevnega prometa pri trgovcu ter ugotavljanje odstopanj od običajnega prometa na
nivoju posameznega trgovca.
Analizi imetniških reklamacij.
Medsebojnem obveščanju med bankami izdajateljicami, bankami pridobiteljicam prodajnih mest,
procesnimi centri in Policijo.
Uporabi mednarodnih sistemov za definiranje spornih prodajnih mest: mednarodni sistemi za
definiranje CPP (sporna prodajna mesta) za svoje delovanje uporabljajo informacije drugih
izdajateljev kartic, kjer so se pojavile reklamacije imetnikov.
Izobraževanju oziroma obveščanju trgovcev v smislu prepoznavanja ter preprečevanja zlorab in
spoštovanja varnostnih standardov.
Ustreznih pogodbenih odnosih s podizvajalci.
Analizi poročil iz sistemov za spremljavo sumljivih transakcij in preprečevanje zlorab ter podajanju
novih pravil spremljave na nivoju trgovca v primeru novih vrst zlorab.
Pregledovanje vsebine spletnih prodajnih mest v skladu s programi BRAM in EMMP.

2

V skladu s pravili mednarodnih kartičnih sistemov in poslovno politiko banke.
Banke posredujejo podatke o teh osebah svojemu procesnemu centru, ki jih uporablja samo z namenom
izvajanja določil teh pravil in postopkov.
3
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Priporočila za preprečevanje zlorab na prodajnih mestih za spletne trgovce






Nove in obstoječe trgovce je treba redno izobraževati glede osnovnih zahtev mednarodnih
kartičnih sistemov, katerih produkte sprejemajo na prodajnem mestu) in imeti primeren odnos pri
rokovanju s kartičnimi podatki in hranjenju le-teh v primeru zavrnitve plačila.
V primeru, ko spletna trgovina podpira večjezično poslovanje mora zagotoviti, da bodo imetniku
kartice v vseh jezikih, ki jih spletna trgovina nudi, prikazane vse informacije in opozorila, ki se tudi
sicer prikažejo v slovenskem jeziku.
Svojo spletno stran mora označiti z logotipom »Verified by Visa« oziroma »MasterCard
SecureCode« ki označuje varno spletno nakupovanje.
Upoštevati in poslovati mora v skladu s PCI DSS standardom, s katerim ga seznani banka ob
podpisu pogodbe.
Spremljati mora poslovanje uporabnikov spletne trgovine in o vsakem sumu zlorabe takoj obvestiti
banko.

Imetniku kartice morajo biti na spletni strani na voljo kontaktni podatki (naslov, telefon), kamor se
lahko imetnik kartice obrne za pomoč in morebitna dodatna pojasnila v zvezi s spletnim nakupom.

2

Varnostna priporočila – bankomati

2.1

Priporočila fizično - tehničnega varovanja






2.2

Video posnetki - čim več bankomatov naj omogoča snemanje uporabnika bankomata s pomočjo
video nadzora, ki to identifikacijo omogoča (nadzorne kamere). Video posnetki naj bi omogočali
prepoznavo osebe. Video posnetki naj se hranijo v skladu z obstoječo zakonodajo.
Preprečevanje nameščanja zlonamernih naprav - čim več bankomatov naj bo opremljenih z
napravami za preprečevanje nameščanja zlonamernih naprav (anti-skimming naprave).
Izbira ustrezne lokacije bankomata in primarnega varovanja - s pojmom lokacija se smatra kraj
postavitve bankomata (primerna osvetlitev, dostop…), primerno varovanje pa je ustrezna
pritrditev, možnost občasnih kontrol,…

Priporočila za preprečevanje zlorab na bankomatih4

Preprečevanje zlorab, predvsem odkrivanje zlonamernih naprav na bankomatih temelji na:







rednem pregledovanju bankomatov (zunanji videz),
rednem spremljanju neobičajne uporabe kartic na bankomatih,
usposabljanju skrbnikov za ugotavljanje tovrstnih dogodkov,
rednem obveščanju in ozaveščanju strank o varnih postopkih pri rokovanju z bankomati,
izbiri ustrezne lokacije bankomata in primernega varovanja,
ustreznih pogodbenih odnosih s podizvajalci.

Vsi skrbniki bankomatov se morajo redno seznanjati z novimi načini izvedbe posamezne zlorabe.
Banka mora ustrezno poskrbeti za pretok informacij do skrbnikov bankomatov.




Skrbnik bankomatov je dolžan redno spremljati delovanje bankomatov.
Skrbnik bankomatov je dolžan ob izvajanju delovnih postopkov na bankomatih natančno
pregledati bankomat. V kolikor opazi karkoli sumljivega, mora postopati v skladu s
5
Postopkovnikom .
Skrbniki morajo poznati identifikacijske (obvezne elemente) lastnosti prave kartice za različne
produkte (logotip in hologram, obvezna polja na kartici: naziv banke, številka kartice, šifra
izdajatelja, dodatni varnostni znaki, ime in priimek imetnika kartice, ….)

4

Banke naj smiselno upoštevajo tudi določila iz dokumenta ZBS »Minimalna priporočila za varnost bančnega
poslovanje na področju varovanja oseb in premoženja«.
5
Postopkovnik za ravnanje bank v primeru suma zlorab na bančnih avtomatih in običajnih prodajnih mestih.
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3

Skrbniki morajo redno pregledovati odvzete kartice na bankomatih in poznati rokovanje s
ponarejeno plastiko. Vsako ponarejeno plastiko morajo zaščititi in ravnati v skladu s
Postopkovnikom.
Skrbniki morajo vsako napako v delovanju bankomata, ki nima njim poznanega vzroka, takoj javiti
odgovorni osebi v banki in z njo seznaniti nadrejene.
Skrbniki oziroma odgovorne osebe v banki morajo poskrbeti za čim hitrejše zavarovanje in
hranjenje video posnetkov v primeru suma zlorabe.
Banka mora na zahtevo policije zavarovane videoposnetke predati Policiji.

Varnostna priporočila - imetniki kartic

Nekaj najbolj osnovnih pravil za varno poslovanje s karticami je opisanih na javnih spletnih straneh
ZBS (Sporočila za javnost).

4

Uresničevanje in spremljanje priporočil

Bankam se priporoča, da po razglasitvi veljavnosti teh priporočil pregledajo obstoječe pogodbe in
prodajna mesta pozovejo k izpolnitvi zahtev po vzpostavitvi minimalnih varnostnih standardov fizično
tehničnega varovanja. Priporočen rok za uskladitev je eno leto od sprejema teh priporočil.
Banke naj s prodajnimi mesti vstopajo v poslovni odnos le v primeru, če le-ta dosegajo minimalne
standarde fizično tehničnega varovanja po teh priporočilih.

5

Prehodne in končne določbe

5.1

Veljavnost

Ta Priporočila so namenjena bankam članicam Združenja bank Slovenije in procesnim centrom ter
pričnejo veljati z dnem, ko jih sprejme Odbor za kartično poslovanje pri ZBS.
Priporočila o varnostnih standardih na področju kartičnega poslovanja je sprejel in razglasil Odbor za
kartično poslovanje na svoji 9. seji, dne 27.11.2013.
Združenje bank Slovenije ta priporočila objavi na svojih spletnih straneh.

5.2

Dopolnjevanje - usklajevanje

Priporočila o standardih na področju kartičnega poslovanja se lahko spreminja in dopolnjuje na
pobudo katerekoli članice ZBS. Za sprejem in razglasitev Priporočil je pristojen Odbor za kartično
poslovanje.
Objavo teh priporočil in njihovih sprememb zagotovi Združenje bank Slovenije.

10

