Akceptacja kart

UnionPay
Przewodnik dla Akceptantów kart
UnionPay

Identyfikacja posiadacza karty
(PIN i podpis)

Jak dokonywać płatności kartami UnionPay? Akceptacja płatności kartami UnionPay różni się od innych kart płatniczych pod
pewnymi aspektami. Celem poprawnej akceptacji płatności kartą
UnionPay należy zwrócić uwagę na poniższe zasady i wskazówki.

Płatność kartą UnionPay akceptowana jest najczęściej poprzez
wprowadzenie PIN-u (wyjątkiem są niektóre karty chipowe,
gdzie posiadacz karty identyfikuje się tylko za pomocą podpisu).
PIN jest sześciocyfrową liczbą. Akceptacja wszystkich płatności
kartami UnionPay wymaga zawsze złożenia podpisu posiadacza
karty na paragonie i potwierdzenia jego zgodności z podpisem
na karcie również wtedy, gdy terminal wymagał podania PIN-U .
W wyjątkowych sytuacjach, gdyby paragon nie wskazał miejsca
na złożenie podpisu przez posiadacza karty, koniecznym jest
poproszenie o podpis w innej części paragonu.

Karta z paskiem magnetycznym
Karty UnionPay wyposażone w pasek magnetyczny są kartami
wydawanymi bezpośrednio jako karty UnionPay lub jako tzw.
„Co-Brand-Cards” (karta zawierająca drugą markę organizacji
płatniczej). Te ostatnie rozpoznać można po tym, że posiadają
dodatkowy logotyp marki wspólnego wydawcy karty, np.: Master-Card, Visa, JCB, Diners czy American Express.

Każda autoryzacja płatności kartą UnionPay na terminalu płatniczym przebiega drogą elektroniczną i w sposób automatyczny.
UnionPay nie akceptuje autoryzacji głosowej czy telefonicznej.

Karta z chip-em
Karty UnionPay wymieniane są obecnie przez ich wydawców
z kart z paskiem magnetycznym na karty z chip-em (tzw. «Karty
-EMV»). W przeciwieństwie do kart z paskiem magnetycznym,
karty z chip-em nie posiadają dodatkowych logotypów marek.
Wśród kart z chip-em występują również karty nieposiadające
paska magnetycznego. Mamy tutaj do czynienia z tzw. „czystymi”
kartami UnionPay, które nie mogą być rozpowszechnione jako
tzw. „Co-Brand-Cards”. Zarowno karty z paskiem magnetycznym,
jak i karty z chipem wydawane są jako karty debetowe, jak i karty
kredytowe. Płatności zbliżeniowe kartami UnionPay ograniczone
są obecnie wyłącznie do terytorium Azji.
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Wprowadź kwotę transakcji

2

PLN 100,00

3

Posiadacz karty wprowadza
6-cio cyfrowy kod PIN

******

Wybierz odpowiednią kartę
debetową lub kredytową

UICC CREDIT
UICC DEBIT

4

Terminal drukuje paragon

Paragon

PLN 100,00

Podpis

5

Terminal wymaga potwierdzenia
zgodności podpisu na paragonie
z podpisem na karcie płatniczej

Czy podpis
zgodny?
NIE <ESC> TAK <OK>

