Betaal in alle veiligheid jouw online aankopen
met de Visa kaart van Carrefour(1)!

Finance

We kopen steeds meer op internet en daarom is het belangrijk dat een kaart 100% veilig is. Jouw Visa kaart van
Carrefour(1) is uitgerust met de dienst Verified by Visa om deze veiligheid te garanderen.

Wat is Verified by Visa?
Het is een wereldwijd geaccepteerde oplossing voor authenticatie die is ontworpen om eCommerce transacties veiliger
te maken. De authenticatie gebeurt met een sms-code en een wachtwoord van 6 cijfers.
Sterke authenticatie is een identificatieprocedure die kadert in de nieuwe Europese richtlijn PSD2. Deze richtlijn is bedoeld
om de consumenten beter te beschermen en om in Europa een uniek kader te creëren voor eenvoudigere, veiligere
en efficiëntere betalingstransacties. Voor meer informatie kan je kennis nemen van de Algemene Voorwaarden op
www.carrefourfnance.be in de rubriek Kredietinfo/Algemene Voorwaarden. Je kan ook de de FAQ raadplegen.

Bij een online aankoop heb je nodig:
Bij een online aankoop heb je nodig:
• jouw Visa kaart van Carrefour(1)
• jouw gsm
• jouw 6-cijferig Verified by Visa wachtwoord
Klik op het Visa-logo om te betalen.
Als de handelaar de verplichting tot sterke authenticatie nakomt op het ogenblik dat jouw aankoop wordt bevestigd,
zal er een venster met ‘Verified By Visa’ verschijnen op jouw scherm.
voorbeeld

Om de aankoop te bevestigen, moet je:
• jouw sms-bevestigingscode invoeren
(verstuurd naar jouw gsm-nummer)
•h
 et persoonlijk ‘Verified By Visa’-wachtwoord met
6 cijfers invoeren

Op deze manier wordt jouw betaling op een veilige
manier gevalideerd.

(1) De Visa kaarten van Carrefour zijn kredietopeningen van onbeperkte duur (met variabele debetrentevoet) die bruikbaar zijn op krediet en/of contant en die toelaten voordelen te
bekomen, toegekend onder voorbehoud van de aanvaarding van uw contract door Fimaser nv, kredietgever, Olympiadenlaan 20, 1140 Brussel, RPR : Brussel, KBO 0434.818.930 IBAN BE45 3100 7423 4489 - Verbonden verzekeringsagent van Cardif ingeschreven onder het nr FSMA 020137A. Carrefour Belgium nv, kredietbemiddelaar - agent in nevenfunctie,
Olympiadenlaan 20, 1140 Brussel.

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.

