Public

Descrierea principalelor caracteristici ale cardurilor bancare
Cardul bancar este un instrument de acces la unul sau mai multe conturi bancare, care permite
detinatorului efectuarea de plati si retrageri de numerar prin debitarea contului/ conturilor respective.

Principalele date de identificare prezente pe card:
• pe fata cardului:
o numele titularului sau al detinatorului autorizat;
o numarul de card format din 16 cifre;
o data expirarii (in format luna-an (LL/AA), cardul fiind valid pana in ultima zi
calendaristica a lunii trecute);
o sigla bancii care a emis cardul si unde este deschis contul curent accesat prin
intermediul cardului;
o organizatia internationala de carduri sub a carei sigla a fost emis cardul (Visa sau
Mastercard).
• pe spatele cardului:
o panelul cu semnatura detinatorului de card sau cea a utilizatorului autorizat (cardul
va fi semnat in momentul predarii de catre unitatea teritoriala clientului);
o cod de securitate (ultimele trei cifre ale numarului de sapte cifre si care este utilizat
in cazul tranzactiilor efectuate in mediu virtual).
Cardul bancar poate fi utilizat pentru:
• plati la comerciantii acceptatori – achizitionare de bunuri /servicii la comerciantii care
afiseaza sigla organizatiei de carduri:
o in mediu electronic - EFT/POS – autorizare pe baza de semnatura si/sau cod PIN;
o in mediu manual - Imprinter (Zip-Zap) - numai pe baza de semnatura;
o in mediu virtual (Internet/Telefon/Fax) – autorizarea pe baza de semnatura,
niciodata nu este utilizat codul PIN.
• retrageri de numerar:
o de la ATM-uri (bancomate) care afiseaza sigla organizatiei de carduri – intotdeauna
pe baza de cod PIN;
o de la ghiseele bancare care afiseaza sigla organizatiei de carduri – intotdeauna pe
baza de cod PIN si semnatura.
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