Szanowni Klienci
Zarząd Banku Spółdzielczego w Olsztynku uprzejmie informuje, że w celu podniesienia
bezpieczeństwa transakcji internetowych od dnia 01 lutego 2015 roku zostaną wprowadzone
dodatkowe funkcjonalności w stosunku do kart płatniczych wydanych przez nasz Bank zarówno
klientom indywidualnym jak i podmiotom instytucjonalnym.
Nowe usługi udostępnione będą klientom Banku poprzez dedykowany w tym celu portal kartowy
www.kartosfera.pl, za pośrednictwem którego będą mogli Państwo wykonać następujące czynności:
- aktywować zabezpieczenie 3D Secure-funkcjonalność umożliwiająca dodatkowe zabezpieczenie
transakcji internetowej np.zakup w sklepie internetowym lub na portalu aukcyjnym poprzez
wprowadzenie specjalnego kodu przesyłanego na telefon komórkowy klienta zarejestrowanego na
w/w portalu
- zmienić kod PIN
- zastrzec kartę.
W celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest podanie w jednostce Banku
Spółdzielczego w Olsztynku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który otrzymacie
Państwo hasło dostępu do 3D Sercure służące do autoryzacji transakcji internetowych dokonywanych
kartą oraz hasło do pierwszego zalogowania się na portalu.
W celu zarejestrowania się na portalu kartowym ( po dacie 01.02.2015 r.) należy:
1) Wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl
2) Podać numer PESEL
3) Wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się
Informujemy również, że ze względu na bezpieczeństwo , na dzień 01 luty 2015 roku limit transakcji
internetowych dla wszystkich kart płatniczych będzie zerowy. W celu odblokowania płatności w
Internecie Posiadacz karty zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych oraz
aktywować zabezpieczenie 3D Secure na portalu www.kartosfera.pl
Limit transakcji można ustalić za pomocą infolinii Grupy BPS pod numerem 801 321 456 lub 86 215
50 00 bądź też bezpośrednio w placówce Banku .Konsultanci dostępni pod w/w numerami
odpowiedzą Państwu na wszystkie pytania związane z wprowadzoną funkcjonalnością.
W związku z powyższymi zmianami od dnia 01 lutego 2015 roku Zarząd Banku wprowadza nowe
regulacje :
- Regulamin kart debetowych dla klientów indywidualnych
- Regulamin kart debetowych business
- Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych
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