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SZ.P. KLIENCI BS GORZYCE - SIADACZE
KART

iS GORZYCE-PO
PŁATNICZYCH !!!

pZUPEŁNIENIE K)MUNIKATÓW z DNIA 2s.11.2014 R.)

Uprzejmie informujemy' że Bank Wprowadza od 1 |utego 2o15 r, dodatkowe zmiany Wynikające
z Rekornendacji KNF W następujqcym zakresie:

1) wprowadzenia zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobie potwierdzania transakcji
internetowych, polegającego na podaniu przez Posiadacza rachunku/Uifkownika karty Hasł;
3D Secure (Visa _ pod nazwą Verified by Visa; |V]astercard - pod 

'nazwą

|\4astercardsecurecode) otrzymanego na zdefiniowany w Banku Spółdzie|czym w
Gorzycach nurner teIefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcii
dokonywanych W Internecie u akceptantóW oferujqcych korzystanie z tego typu
zabezp)eczenia

2) dodania Iimitu d|a transakcii internEtowych, który na dzień 1'o2.2o15 r. będzie
wyzerowany' W ceiU odb]okowania płatności w Internecie' Posiadacz rachunku zobowiazanV
jest uStaIić WySokość |imitu transakcji internetowych dIa wszystkich kań Wydanych do racńunku
bankowego Za pośrednictlvem Infolinii BPs s'A. |ub bezpośrednio w p|acóWkach Banku
Spółdzie|czego w Gorzycach oraz kaŻdy Użytkownik kaĘ powinien aktywować
zabezpieczenie 3D secure w pońaIu kańowym (WWw'kańosfera'pl)'

Jednocześnie informujemy' Źe W celu aktywowania zabezpieczenia 3D secure niezbędne jest
Zdefiniowanie W Bs Gozyce aktua|nego numeru te|efonu komórkowego' na który będq wysyłane
Hasła 3D secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kańq oraz hasła do
pierwszego za|ogowania się ce|em aktywowania tego zabezpieczenia na pońa|u kańowym.
W celu za|ejestrowania się W portaIu kańowym' na|eży:
1) Wejść na stronę internetową pońalu kartowego www.kańosfera.p|;
2) podać numer PESEL - d]a rezydentóW'
3) Wpisać otrzymane na numer telefonu komórkdwego hasło do pierwszego za|ogowania się W

pońaIu kańoWVm'

Pońa| kańowy będzie dostępny dla Państwa od 1 lutego 2o15 |' i za jego pośrednictwem będą
Państwo mogIi dokonać następujqcych czynności:
- aktywowaó zabezpieczenie 3D secure'
-  zmien iać kod PIN'
- zastrzegac ka.tę'

o dodaniu koIejnych funkc,ionalności W pońaIu będziemy Państwa informować na bieżaco.
Wierzymy' że proponowane zmiany p|zyczynią się do Wzrostu Państwa zadowo|enia z naszych
usług' W razie jak]chko|Wiek pytań cbętnie pomogą konsultanci |nfo|inij Banku BPS S'A. pod
numerem 801 321 456 lub 86 215 50 00.

Gotzyce, 02.01.2015 r. zarząd Banku


