BETAAL IN ALLE VEILIGHEID OP INTERNET MET JOUW
VISA KAART VAN CARREFOUR
In plaats van te dringen voor steeds bezette pashokjes en aan te schuiven aan de kassa van een overvolle
winkel, geven we er steeds meer de voorkeur aan om onze kleding, boeken, multimedia, … op het internet
te kopen. Vanuit onze luie zetel kunnen we 24u/24, 7d/7 immers alles aankopen. Maar daarvoor heb je een
kaart nodig die 100% veilig is dankzij Verified by VisaTM zoals de Visa kaart van Carrefour !

WAT IS VERIFIED BY VISATM ?
Wanneer je jouw aankopen doet op internet bij een webshop die Verified by VisaTM is, dan krijgt die
webshop de garantie dat de betaling wordt uitgevoerd door de titularis van de kaart aan de
hand van een willekeurige code die verzonden wordt via sms.
Zonder die code, wordt de transactie beschouwd als niet geautoriseerd en dus geweigerd. Omdat jij de
enige bent die de code ontvangt kan niemand anders de kaart gebruiken.

HOE WERKT HET ?
Om aankopen te realiseren bij een webshop die Verified by VisaTM is moet je jouw
inschrijven. Hiervoor heb je 2 mogelijkheden:

kaart

1. Via jouw homebanking Visa van Carrefour.
2. B
 ij jouw eerste aankoop bij een webshop die Verified by VisaTM is :
1. Geef jouw voornaam en naam in zoals vermeld op jouw Visa kaart van Carrefour;
2. Breng jouw dossiernummer in (je vind dit nummer bovenaan links op jouw maandelijks
rekeninguittreksel terug);
3. Geef het gsm-nummer waarop je de codes per sms wenst te ontvangen;

Verified by
Uw beveiligde betalingen op internet
Om uw op een website met het logo Verified by Visa verder te
zetten, is een code verplicht. Deze ontvangt u per sms op uw gsm.
Hij zal bij elke nieuwe aankoop verschillend zijn en éénmalig bruikbaar.
Gelieve volgende informatie in te geven :

Controle van uw identiteit
Voornaam en Naam
Geboortedatum

DD

Dossiernummer

xxxxxx

MM

AAAA

Registratie van uw gsm-nummer

U ontvangt uw code per sms op dit nummer
gsm-nummer
Voorwaarden
ANNULEREN

VOLGENDE >>

4. Kies een persoonlijke vraag. Deze is zeer belangrijk indien je op één of ander moment het door jou
opgegeven gsm-nummer wenst te veranderen.

Verified by
Uw beveiligde betalingen op het Internet
Om uw inschrijving verder te zetten, verzoeken wij een persoonlijke
vraag te kiezen en te beantwoorden. Hiermee kunt u zo nodig uw
telefoonnummer wijzigen.
Kies de persoonlijke vraag die u wordt gesteld om uw
telefoonummer later te wijzigen.

Verificatie van uw identiteit
Uw persoonlijke vraag

Kies een vraag

Antwoord
(7 tot 50 tekens)
Bevestiging antwoord
ANNULEREN

VOLGENDE >>

VAN ZODRA JOUW KAART INGESCHREVEN IS KAN JE BEVEILIGDE BETALINGEN
UITVOEREN BIJ INTERNET-WINKELS DIE VERIFIED BY VISATM ZIJN
1. Je herkent deze webshops aan het logo
2. R
 ealiseer jouw aankopen zoals gewoonlijk en na de betaling met de Visa kaart van Carrefour
verschijnt onderstaand scherm

3. O
 p hetzelfde moment ontvang je een sms

van het nummer 8686

met daarin een code

van 6 cijfers. De sms vermeldt ook het te betalen bedrag en de webshop.

4. B
 reng de code in en de betaling is gevalideerd.

Verified by
Uw beveiligde betalingen op internet
Om uw aankoop af te ronden, breng de ontvangen code in.
Handelaar Bol.com
Bedrag EUR 39.89
Datum 07/06/2016 09:16:12
Kaartnummer xxxxx xxxxx xxxxx 7642

Breng de ontvangen code in
op uw gsm-nummer : 0033622640537
(gsm-nummer wijzigen)

ANNULEREN

VOLGENDE >>

Problemen? Vragen ?

02/226.37.00, van maandag tot vrijdag van 8.45 tot 20.00 e n op zaterdag van 9.00 tot 17.00

