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TARBIJATURVALISUS

• Hoidke oma pangakaardi PIN-kood enda
teada
• Jätke PIN-kood meelde ning kindlasti
ärge kirjutage seda kaardile või paberile,
mille leiab rahakotist
• Koodi sisestamisel makseterminali või
pangaautomaati veenduge, et keegi teie
koodi ei näe
• Pangas koos kaardiga saadud PIN-koodi
saate soovi korral pangaautomaadis või
internetipangas vahetada
• Kui kaart kaob või varastatakse, teatage
sellest kohe panka. Kaart suletakse ning
keegi võõras ei saa seda kasutada

Mastercardi materjalidel põhinev voldik
on valminud koostöös

PUUTEVABAD
PANGAKAARDID

Eesti Tarbijakaitse Liiduga
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www.tarbijakaitse.ee

VIIPEMAKSED

• Kui märkate kontoväljavõttes teie
kaardiga tehtud kahtlasi tehinguid,
siis teavitage sellest kohe panka
• Kaardimaksete ja sularaha
väljavõtmiseks pange kaardile limiidid,
mis vastavad teie vajadustele

2017

2016. aasta lõpus kasutati
puutevabu pangakaarte ligi
80 maailma riigis, sealhulgas
pea kõikjal Euroopas, ning
see arv suureneb pidevalt
Puutevaba tehnoloogiaga
pangakaartidega saab teha kiirelt
nn viipemakseid, ilma et peaks
makseterminali sisestama PIN-koodi.
Vahetevahel tuleb pistelise kontrolli käigus
ost ka PIN-koodiga kinnitada
Tehingutel on peal limiit, mis Eestis
on 2017. aasta juuni seisuga 10 eurot.
Teistes riikides on erinevad limiidid
Viipemakseid saab teha kõigis vastavat
märki kandvates kaarditerminalides ning
sama märk on viipemakse võimalusega
pangakaartidel. Viipemakse eest lisatasu
ei võeta

VIIPEMAKSETE TURVALISUS

VIIPEMAKSETE EELISED

• Viipemakse tegemiseks pange kaart
makseterminali vastu või kuni kahe
sentimeetri kaugusele

• Viipemaksed lubavad teha igapäevaoste
kiiresti, puudutades kaardiga vaid
makseterminali

• Kuna kaart peab olema makseterminali
vastas või sellele väga lähedal, siis
on välistatud juhuslikud maksed
mantlitaskust või mujalt

• Pole vaja sularahaga õiendada, mis teeb
maksed kiiremaks

• Ärge andke kaarti teistele
• Kui puudutate kogemata terminali
rohkem kui üks kord, siis summa
võetakse ikka ühe tehingu eest
• PIN-kood tuleb Eestis endiselt sisestada
üle 10 euro ulatuvate maksete puhul
• Viipemaksed toimuvad täpselt sama
turvalise süsteemi kaudu kui tavaliste
pangakaartide tehingud
• Iga viipemakse jaoks tekib süsteemis
unikaalne turvakood
• Kaarte väljastavad pangad pakuvad
kaitset kuritahtlike tehingute vastu

• Ühtlasi parandab viipemakse kassade
läbilaskekiirust ning kliendid saavad
oma ostud nobedamini tehtud

