MAKSĀJUMU KARŠU PĀRBAUDES
NOTEIKUMI

Visa Electron
(Pieņem tikai POS terminālī vai integrētajā kases sistēmā.)
1. Kartes logo – Visa Electron.
2. Kartes izdevējbankas nosaukums.
3. Kartes numurs – tikai un vienīgi gluds, sastāv no 16 cipariem, sākas ar “4”. Uz kartes var tikt uzrādīti tikai pēdējie četri kartes
numura cipari.
3.1.Zem kartes numura kartes materiālā iedrukāti četri cipari. Tiem jāsakrīt ar kartes numura pirmajiem četriem cipariem.
4. Kartes derīguma termiņš (var arī nebūt):
▪▪ karte derīga līdz derīguma termiņā norādītā mēneša pēdējai dienai
(piemēram, 12/15 – karte derīga līdz 2015. gada 31. decembrim).
▪▪ var būt norādīts kartes derīguma sākuma termiņš – karte derīga no termiņa pirmās dienas.
5. Uzraksts “ELECTRONIC USE ONLY” kartes materiālā (var atrasties arī kartes otrajā pusē).
6. Kartes lietotāja vārds un uzvārds (var nebūt vispār; uz komerciālajām maksājumu kartēm var būt arī uzņēmuma nosaukums, ja
tā ir uzņēmuma karte). Dažu banku kartēm kartes lietotāja vārda uz kartes var nebūt.
7. Paraksta panelis kartes otrā pusē, uz kura obligāti jābūt kartes lietotāja paraksta paraugam (tas nedrīkst būt labots). Parakstam
ir jābūt pat tad, ja uz kartes nav kartes lietotāja vārda, uzvārda.
8. Kartes magnētiskais celiņš, uz kura var atrasties hologramma (daudzi lidojoši baloži, kas, pagrozot karti rokās, mainīs krāsu).
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Visa
1. Kartes logo – Visa logo.
2. Hologramma – balodis, kas, pagrozot karti pret gaismu, maina krāsu. Hologramma var atrasties kartes otrajā pusē vai arī uz
magnētiskā celiņa (šajā gadījumā uz tā būs daudzi lidojoši baloži).
3. Kartes izdevējbankas nosaukums.
4. Reljefs vai gluds kartes numurs – sastāv no 16 cipariem un sākas ar “4”. Ja kartes numurs nav reljefs, uz tās jābūt uzrakstam
“ELECTRONIC USE ONLY”, un uz šādas kartes var būt uzdrukāti tikai pēdējie četri kartes numura cipari.
4.1.Zem kartes numura kartes materiālā iedrukāti četri cipari. Tiem jāsakrīt ar kartes numura pirmajiem četriem cipariem.
5. Kartes derīguma termiņš:
▪▪ karte derīga līdz derīguma termiņā norādītā mēneša pēdējai dienai (piemēram, 12/15 – karte derīga līdz 2015. gada 31.
decembrim).
▪▪ var būt norādīts kartes derīguma sākuma termiņš – karte derīga no termiņa pirmās dienas.
6. Kartes lietotāja vārds un uzvārds (var būt arī uzņēmuma nosaukums, ja tā ir uzņēmuma karte). Dažu banku kartēm kartes lietotāja vārda uz kartes var nebūt.
7. Paraksta panelis kartes otrā pusē, uz kura obligāti jābūt kartes lietotāja paraksta paraugam (tas nedrīkst būt labots).
7.1.Paraksta paneļa augšdaļā slīpā drukā jābūt uzdrukātiem 4 vai 16 cipariem un īpašam trīsciparu kodam. Uzdrukātajam numuram
(bez īpašā trīsciparu koda), ja tas ir, jāsakrīt ar kartes numuru kartes priekšpusē vai tā pēdējiem 4 cipariem un elektroniski nolasīto,
uz darījuma dokumenta – kvīts - izdrukāto kartes numuru vai tā pēdējiem 4 cipariem (gadījumos, kad tiek lietots POS termināls).
8. Kartes magnētiskais celiņš, uz kura var atrasties hologramma (daudzi lidojoši baloži).
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AUTHORIZED SIGNATURE – NOT VALID UNLESS SIGNED
If found, please return to:
or bank. Reward payable.

MASTERCARD
1. Kartes logo – MasterCard logo.*
2. Kartes izdevējbankas nosaukums.
3. Hologramma – divas zemeslodes puses (divas puslodes), kas, pagrozot karti pret gaismu, mainīs krāsu. Šī hologramma var atrasties kartes otrajā pusē vai arī uz magnētiskā celiņa.
4. Reljefs vai gluds kartes numurs – sastāv no 16 cipariem un sākas ar “5”. Ja kartes numurs nav reljefs, uz tās jābūt uzrakstam
“ELECTRONIC USE ONLY”, un uz šādas kartes var būt uzdrukāti tikai pēdējie četri kartes numura cipari.
4.1.Zem kartes numura kartes materiālā iedrukāti četri cipari. Tiem jāsakrīt ar kartes numura pirmajiem četriem cipariem.
5. Kartes derīguma termiņš:
▪▪ karte derīga līdz derīguma termiņā norādītā mēneša pēdējai dienai (piemēram, 12/15 – karte derīga līdz 2015. gada
31. decembrim).
▪▪ var būt norādīts kartes derīguma sākuma termiņš – karte derīga no termiņa pirmās dienas.
6. Kartes lietotāja vārds un uzvārds (var būt arī uzņēmuma nosaukums).
7. Paraksta panelis kartes otrā pusē, uz kura obligāti jābūt kartes lietotāja paraksta paraugam (tas nedrīkst būt labots). Uz paraksta
paneļa ir slīps, trīskrāsains (zils, sarkans, dzeltens) uzraksts “MasterCard”.
7.1.Paraksta paneļa augšdaļā slīpā drukā ir uzdrukāti 4 vai 16 cipari un īpašs trīsciparu kods, šis kods var būt iedrukāts baltā laukumiņā blakus paraksta joslai. Uzdrukātajam numuram (bez īpašā trīsciparu koda) jāsakrīt ar karte numuru vai tā pēdējiem 4 cipariem
un elektroniski nolasīto, uz darījuma dokumenta – kvīts izdrukāto kartes numuru vai tā pēdējiem 4 cipariem.
8. Kartes magnētiskais celiņš, uz kura var atrasties hologramma.
* UZMANĪBU! Ja uz kartes ir vienlaikus redzams gan MasterCard logo, gan uzraksts “Diners Club International”, šī ir Diners Club
karte, un šo karti jūs drīkstat pieņemt tikai tad, ja jūsu uzņēmums ir noslēdzis līgumu par Diners Club karšu pieņemšanu!
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MAESTRO

(pieņem tikai POS terminālī vai integrētajā kases sistēmā).
1. Kartes logo – Maestro. Logo var atrasties kartes aizmugurē, tas var būt arī melnbalts.
2. Kartes izdevējbankas nosaukums.
3. Kartes numurs – sastāv no 12 līdz 19 cipariem, sākas ar “6XXXXX” vai “5XXXXX” (izņemot 59XXXXX), var būt arī reljefs. Ja uz
kartes nav redzams pilns kartes numurs, uz POS termināla kvīts izdrukātajā kartes numurā kādam fragmentam jāsaskan ar kartes
numuru uz kartes.
4. Kartes derīguma termiņš - karte derīga līdz derīguma termiņā norādītā mēneša pēdējai dienai (piemēram, 12/15 – karte derīga
līdz 2015. gada 31. decembrim). Maestro karte var būt derīga līdz 2049. gada 31. decembrim (kartes derīguma termiņš būs 12/49).
5. Kartes lietotāja vārds un uzvārds.
6. Paraksta panelis kartes otrā pusē, uz kura obligāti jābūt kartes lietotāja paraksta paraugam (tas nedrīkst būt labots).
7. Kartes magnētiskais celiņš.

Ja netiek izpildīta kāda no iepriekš minētajām prasībām vai Jums ir aizdomas, ka Kartes lietotājs negodīgi lieto Karti, zvaniet
uz AS DNB banka karšu apstrādes centru pa tālruni 67171880–
un pieprasiet “Autorizāciju KODS 10”

