SOFIA BRANCH

Програма Mastercard Identity Check - по-високо ниво на сигурност за
Вашите картови разплащания онлайн
Имаме удоволствието да Ви съобщим, че от дата 30.09.2020 всяка дебитна карта, издадена от
Те Дже Зираат Банк – клон София е автоматично регистрирана за ползване на услугата Mastercard
Identity Check.
Какво е Mastercard Identity Check? – това е програма, чрез която картодържателят ползва найвисокото ниво на сигурност при разплащане в интернет със своята карта чрез използването на два
фактора, с които да се идентифицира или посредством мобилната апликация B-Trust Mobile с
използване на биометрични данни:
1. Чрез използването на два фактора


Динамична парола – това е еднократна парола, която картодържателят получава по SMS по
време на извършване на транзакция в интернет;



Статична парола – това е постоянна статична парола, която може да се ползва многократно
(в комбинация с различна динамична парола) и е известна само на картодържателя.

При извършване на трансакция с карта в интернет картодържателят трябва да въведе и двете
свои пароли – динамична и статична, за да потвърди операцията.
За картодържатели, чиито карти са издадени преди 30.09.2020 – ако все още не сте създали
своята статична парола на Клиентската страница, моля свържете с Те Дже Зираат Банк- клон София
за съдействие.
За карти, издадени след 30.09.2020 – статичната парола е получена заедно с ПИН кода на
Вашата карта (в същия плик с ПИН кода). Препоръчително е да смените тази статична парола с
такава по Ваш избор през Клиентската страница. В случай, че сте изгубили Вашата статична
парола, моля свържете се с Те Дже Зираат Бан – клон София за съдействие.
За картодъжатели, които не са вписали мобилен номер в Банката – Моля посетете удобен офис
на Дже Зираат Банк- клон София и ни предоставете мобилен телефонен номер, за да регистрираме
Вашата банкова карта в програмата за сигурни плащания в интернет Mastercard Identity Check.
Моля запомнете статичната парола, която създавате на Клиентската страница. Тя ще Ви е
необходима,

когато

правите

трансакции

с

Вашата

карта

в

интернет.
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2. Чрез използване на мобилната апликация B-Trust Mobile
Картодъжателят трябва да инсталира мобилната апликация B-Trust Mobile на своят смартфон.
Картодържателя регистрира данните си в мобилната апликация, като важно условие е
смартфона да има вграден сензор за пръстово разпознаване.
При извършване на трансакция с карта в интернет картодържателят трябва да се идентифицира
чрез пръстов отпечатък, за да потвърди операцията.

За вход в Клиентската страница, моля последвайте линка https://3ds.borica.bg/TCZB
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