Ka j je brezstično poslovanje?
Brezstično poslovanje pomeni plačevanje, pri katerem
vam ob nakupu na prodajnem mestu kartice ni več
treba vstaviti v režo terminala POS. Kartico prislonite
na označeno mesto, počakate na zvočni in/ali svetlobni
signal in nakup je opravljen. Pri plačilu v znesku do 15
evrov vnos številke PIN ni potreben.
Katere so prednosti brezstičnega
poslovanja?
Hitrost: Brezstično plačevanje zelo pospeši
postopek pri manjših plačilih, še posebej v okoljih,
kjer plačevanje poteka hitro, kot so bencinske postaje,
parkirne hiše, javna prevozna sredstva, trafike, lokali,
restavracije s hitro hrano, kinematografi, avtomati s
hrano in napitki in podobno.
Varnost: Uporabnik svoje kartice nikoli ne spusti
iz rok, temveč je ta ves čas pod njegovim nadzorom.
Višji zneski zahtevajo vnos številke PIN, tudi pri več
zaporednih nakupih je potrebna potrditev s številko PIN,
s čimer se možnost zlorabe (kraja) in obseg morebitne
škode močno zmanjšata.
Praktičnost: Tudi za manjše nakupe, ki se zdaj
večinoma še opravljajo z gotovino, vam ni več treba
obiskati bankomata ali brskati po žepih za drobiž.

Kako deluje brezstično plačevanje?
Brezstične kartice so opremljene s tehnologijo NFC (near
field communication). Podatki, potrebni za plačilo, se s
čipa na kartici prek majhne antene posredujejo terminalu
POS. Ko prodajalec v terminal vnese in potrdi znesek
nakupa za plačilo, kartico le prislonite k terminalu POS
na mesto, označeno z znakom
. Počakate na zvočni
in/ali svetlobni signal in plačilo je opravljeno.
Kda j nakupa z brezstično kartico ni
treba potrditi z vnosom številke PIN?
Pri brezstičnem poslovanju vnos številke PIN ni potreben
za nakupe do 15 evrov, nakupe nad 15 evri pa boste še
vedno potrdili s številko PIN. Če boste nakupe opravljali na
prodajnem mestu, ki ne omogoča brezstičnega poslovanja,
pa boste nakup ne glede na višino zneska vedno potrdili s
številko PIN ali podpisom. Višina zneskov brez potrditve z
vnosom številke PIN se v tujini lahko razlikuje.

Ali številko PIN še sploh še potrebujem?
Seveda. Številko PIN potrebujete za vsa brezstična plačila
nad 15 evri, za potrditve nakupov na prodajnih mestih, ki
ne omogočajo brezstičnega plačevanja, ter za dvigovanje
gotovine na bankomatih.

Kje lahko plačujem brezstično?
Brezstično lahko plačujete na prodajnih mestih, kjer
so terminali POS ustrezno tehnološko nadgrajeni za
brezstično poslovanje. Prepoznate jih po znaku
.

Kako prepoznam plačilno kartico,
ki omogoča brezstično poslovanje?
Plačilna kartica, ki omogoča brezstično poslovanje, ima na
sprednji strani (v levem ali desnem zgornjem kotu ali poleg
čipa) znak . Ta znak označuje, da ima kartica poleg čipa
vgrajeno tudi posebno anteno, ki omogoča hiter prenos
informacij med čipom in čitalcem brezstičnih kartic na
terminalu POS.

V katero smer gre razvoj brezstičnega
poslovanja?
Tehnologija brezstičnega poslovanja je vgrajena tudi že
v marsikateri pametni mobilni telefon, pametno uro,
elektronsko zapestnico ali obesek.

Za spodbudo uporabi brezstičnega poslovanja v Sloveniji
so izdajateljice kartic članice Združenja bank Slovenije
pripravile kratke informacije, ki lahko pripomorejo k
širši uporabi kartic za plačila manjših vrednosti. Posebej
so poudarjene prednosti brezstičnega plačevanja za
imetnike kartic in trgovce. Vsaka izdajateljica ima
še nekatere svoje posebnosti, zato te vabijo svoje
komitente, da se pri njih pozanimajo o podrobnostih. V
nadaljevanju so navedene skupne informacije, ki veljajo
za vse izdajateljice.

BREZSTIČNO
POSLOVANJE

PRISPEVEK K PRIZADEVANJU ZA
TRA JNOSTNI RAZVOJ
Brezstično poslovanje se uspešno vključuje v
prizadevanja za skladen trajnostni razvoj urbanih
območij. Digitalizacija procesov plačevanja omogoča
višjo kakovost življenja, saj zmanjšuje onesnaženost
velikih urbanih središč, blaži gnečo zaradi koncentracije
poseljenosti ter ustvarja urbano infrastrukturo, ki deluje
učinkovito, je enostavna in priročna. Poleg tega
je digitalno plačevanje transparentno in sledljivo, kar
zmanjšuje možnosti vsakovrstnih zlorab.

PRISLONI IN PLAČAJ
Digitalno plačevanje postaja vse bolj priljubljeno tudi
zaradi brezstične tehnologije – plačnik svojo kartico le
prisloni k terminalu in transakcija se izvede. Brezstične
kartice so opremljene s tehnologijo NFC (near field
communication), tako da se podatki, potrebni za plačilo,
s čipa na kartici na terminal POS posredujejo prek
majhne antene.
PREDNOSTI ZA UPORABNIKE – PRAKTIČNO,
HITRO IN ENOSTAVNO PLAČEVANJE BREZ
ŠTEVILKE PIN DO VREDNOSTI 15 EVROV
Ko prodajalec v terminal POS vnese in potrdi znesek
nakupa za plačilo, plačnik kartico le prisloni k terminalu
POS na označeno mesto, počaka na zvočni in/ali svetlobni
signal in plačilo je opravljeno. Imetniki brezstičnih
kartic tako plačila do 15 evrov opravijo brez dodatnega
potrjevanja. Brezstično plačevanje je praktično, hitro
in enostavno tudi za višje zneske – v tem primeru je
treba plačilo le še potrditi s številko PIN.

KJE LAHKO UPORABITE BREZSTIČNO KARTICO?
Na vseh prodajnih mestih, ki imajo terminale POS
nadgrajene za plačevanje z brezstičnimi karticami in so
označena z znakom
. Še posebej priročna je uporaba
brezstične kartice na prodajnih mestih, kot so parkirne
hiše, javna prevozna sredstva, kioski, lokali, taksiji,
restavracije s hitro prehrano, samopostrežne trgovine in
podobno, saj vam tako ne bo treba iskati drobiža v žepu
ali bližnjega bankomata.

ŠE VEČJA VARNOST
Kartice nikoli ne spustite iz rok in izpred oči, temveč
jo imejte vedno pod svojim nadzorom. Zneski nad 15
evri zahtevajo vnos številke PIN, kar zmanjša možnost
zlorabe in obseg morebitne škode. V praksi je brezstična
transakcija, po zaslugi številnih varnostnih mehanizmov,
še bolj varna kot klasično plačevanje s kartico.

ZAŠČITA PRED ZLORABAMI
Dejstvo je, da ima imetnik kartice več nadzora
nad kartico, saj te med plačevanjem ne spusti iz rok.
Naslednji varnostni mehanizem je limit porabe
15 evrov, do katerega ni treba vpisovati številke PIN, nad
tem zneskov sta vnos PIN in potrditev potrebna.		
Varnost brezstične tehnologije je primerljiva
ali celo večja kot pri tehnologiji s čipom in številko PIN.
Brezstični del čipa vsebuje minimalno količino podatkov,
s katerimi ni mogoče opraviti transakcije z drugo kartico,
prek drugega kanala ali pri različnih trgovcih. Pomembno
je še, da je na čipu tudi kriptogram, ki omogoča kriptiranje
podatkov – ob tem, da je za vsako transakcijo znano,
kako je prišla v sistem, stično ali brezstično.
Postopek plačila je pri brezstični tehnologiji
enak, kot smo vajeni zdaj: prodajalec mora vpisati znesek,
ga potrditi, nato se aktivira seja, in šele ko prislonimo
kartico, je transakcija uspešno izvedena.
S podpisom potrdila o nakupu, vnosom številke
PIN ali brezstičnim nakupom imetnik kartice soglaša
z izvedbo transakcije in potrjuje pravilnost zneska,
navedenega na potrdilu o nakupu.

PLAČEVANJE V TREH KORAKIH
Nakup do vrednosti 15 evrov
Prodajalec vnese in potrdi znesek nakupa. >
Kupec kartico prisloni na mesto, označeno z
.
Počaka na zvočni in/ali svetlobni signal. >
Nakup je uspešno opravljen in kupec prejme izpisek.

Nakup v vrednosti nad 15 evri
Prodajalec vnese in potrdi znesek nakupa. >
Kupec kartico prisloni na mesto, označeno z
,
ter vnese številko PIN.
Počaka na zvočni in/ali svetlobni signal.>
Nakup je uspešno opravljen in kupec prejme izpisek.

kartico naslonite na mesto
označeno z znakom
počakajte na zvočni in / ali
svetlobni signal.

nakup je bil opravljen.
tako zelo preprosto

PREDNOSTI ZA TRGOVCE – ZMANJŠEVANJE
UPORABE GOTOVINE, HITROST IN
PRIROČNOST PLAČEVANJA
Za trgovce pomeni vpeljava brezstičnega plačevanja
predvsem zmanjšanje obsega blagajniških procesov.
Hitrost in priročnost procesov brezstičnega poslovanja
omogočata učinkovitejšo prodajo, priložnost za
pritegnitev novih strank in s tem več prihodkov.

