Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rekomendacją Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
(UKNF) Bank Spółdzielczy w Błażowej wspólnie z Bankiem BPS SA od dnia 1 lutego 2015 r. wprowadza
zmiany w funkcjonowaniu kart dotyczące bezpieczeństwa płatności internetowych w następującym
zakresie:
1. wprowadzenia zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobie potwierdzenia transakcji internetowych, polegający na
podaniu przez Posiadacza rachunku / Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa- pod nazwą Verified by Visa; MasterCardpod nazwą MasterCard SecureCode) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi
dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu
zabezpieczenia;
Każdy Użytkownik karty powinien aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).
2. dodania limitu dla transakcji internetowych, który na dzień 01.02.2015r. będzie zerowy.
W celu odblokowania płatności w Internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji
internetowych dla wszystkich kart wydanych do rachunku bankowego za pośrednictwem Infolinii Banku lub bezpośrednio
w placówce tut. Banku;
Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest, aby w Banku zdefiniowany
był aktualny numer telefonu komórkowego, na który będą wysyłane w postaci wiadomości tekstowych SMS - Hasła 3D
Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz wcześniej hasło do pierwszego zalogowania się
celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym. W celu zarejestrowania się w portalu kartowym należy:
a) wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl ;
b) podać numer PESEL – dla rezydentów;
c) wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.
d) zdefiniować własne hasło do logowania (wykorzystywane również podczas kolejnych logowań).

Portal kartowy będzie dostępny dla Państwa od 01 lutego 2015r. i za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać
następujących czynności: aktywować zabezpieczenie 3D Secure, zmienić kod PIN, zastrzegać kartę. O dodaniu
kolejnych funkcjonalności w portalu będziemy Państwa informować na bieżąco na stronie internetowej www.bsblazowa.pl.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pracownikami Banku pod numerami telefonów: 172297017 lub
172297181 w. 28,30

