Mokėjimo kortelės tikrinimo tvarka1

1. Kortelės turėtojas paduoda kortelę pardavėjui.
2. Pardavėjas patikrina, ar ant parašo juostelės yra kortelės turėtojo
parašas.

3. Pardavėjas patikrina, ar kortelė galioja ir ar jos galiojimo terminas
nepasibaigęs.
4. Ar kortelė įspaustinė?2

TAIP. Ant mokėjimo kortelės gali būti šie logotipai:

NE. Ant mokėjimo kortelės gali būti šie logotipai:

Pardavėjas nustato mokėjimo kortelės tipą pagal logotipą. Nuo
2016 m. birželio 9 d. pardavėjas kortelės tipą nustato pagal
priekinėje kortelės pusėje (ten, kur yra lustas) esantį logotipą.
Logotipai ant kortelės nugarėlės reiškia, kad kortelėje įtaisytas
daugiafunkcinis lustas.
5. Pardavėjas patikrina konkrečiam kortelės tipui būdingus
apsauginius požymius, išskyrus tuos atvejus, kai sandoriui atlikti
naudojama bekontaktė technologija.

6. Ar pateiktos kortelės apsauginiai požymiai atitinka aprašytuosius
dalyje „Mokėjimo kortelės apsauginiai požymiai“?
TAIP. Baikite sandorį, vadovaudamiesi kortelių priėmimo įrenginio
naudojimo instrukcija.
NE. Skambinkite į autorizacijos centrą „Worldline Latvia“
telefono numeriu 67092555. Operatoriui atsiliepus, pasakykite
„Autorizacijos kodas 10“ ir atsakykite į operatoriaus klausimus.
Vykdykite operatoriaus nurodymus.

1. „MasterCard“ logotipas yra kortelės priekinėje pusėje, dešinėje.
Ant kai kurių „MasterCard“ kortelių gali būti metalinis logotipas (1.1).
2. Holograma – du sujungti gaubliai arba skrituliai ir žodis „Debit“
(Debetas) (2.1). Holograma gali būti kortelės nugarėlėje arba ant
magnetinės juostelės (8.1.). Jeigu kortelės logotipas metalinis,
hologramos gali nebūti (1.1).
3. Kortelę išdavusio banko pavadinimas pateiktas kortelės
priekinėje pusėje arba nugarėlėje.
4. Kortelės numerį (tiek įspaustąjį, tiek ir neįspaustąjį) sudaro 16
skaitmenų. Pirmasis skaitmuo visada yra 5 arba 2.
5. Ant kortelės gali būti nurodyta kortelės galiojimo pabaigos data.
Kortelė galioja iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos (pavyzdžiui,
jei nurodyta 12/19, kortelė galioja iki 2019 m. gruodžio 31 d.). Taip

pat gali būti nurodyta kortelės galiojimo pradžios data – tokiais
atvejais kortelė galioja nuo pirmosios galiojimo termino dienos.
6. Ant kortelės gali būti nurodytas kortelės turėtojo vardas ir pavardė
(arba įmonės pavadinimas). Taip pat gali būti kortelės turėtojo
nuotrauka arba parašo reprodukcija, tačiau parašo reprodukcija
nepakeičia kortelės turėtojo parašo ant parašo juostelės.
7. Ant kortelės nugarėlėje esančios parašo juostelės turi būti
kortelės turėtojo parašas (jis negali būti taisytas).
8. Ant kortelės magnetinės juostelės gali būti speciali holograma
(8.1.).
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Nuo 2017 m. balandžio 4 d. ant „MasterCard“ kortelių gali būti
naujas logotipas.
atspausdintas

Mokėjimo kortelės nereikia tikrinti tais atvejais, kai sandoris vykdomas naudojant bekontaktę technologiją.
Įspaustinių kortelių informacija (kortelės numeris (PAN), galiojimo pabaigos data, kortelės turėtojo vardas ir pavardė) yra įspausta į kortelės
medžiagą ir matoma abiejose kortelės pusėse.
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1. Spalvotas „Maestro“ logotipas kortelės priekinėje pusėje.
Logotipas taip pat gali būti pateiktas kortelės nugarėlėje, tuomet
jis bus nespalvotas.
2. Kortelę išdavusio banko pavadinimas nurodomas kortelės
priekinėje pusėje arba nugarėlėje.
3. Kortelės numerį sudaro 13-19 skaitmenų. Jis prasideda 5xxxxx
arba 6xxxxx.
4. Ant kortelės gali būti nurodyta kortelės galiojimo pabaigos data.
Kortelė galioja iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos (pavyzdžiui,
jei nurodyta 12/19, kortelė galioja iki 2019 m. gruodžio 31 d.).

5. Ant kortelės gali būti nurodytas kortelės turėtojo vardas ir
pavardė (arba įmonės pavadinimas).
6. Ant kortelės nugarėlėje esančios parašo juostelės turi būti
kortelės turėtojo parašas (jis negali būti taisytas).
7. Kortelės magnetinė juostelė. Nuo 2016 m. birželio 9 d. magnetinė
juostelė ant „Maestro“ kortelių neprivaloma.

1. Kortelės logotipas – VISA ELECTRON. Nuo 2014 m. birželio 12 d.
logotipas gali būti vienspalvis.
2. Kortelę išdavusio banko pavadinimas nurodomas kortelės
priekinėje pusėje arba nugarėlėje.
3. Neįspausti kortelių numeriai prasideda skaičiumi 4, juos sudaro
16 skaitmenų. Pastaba. Kai kurių „VISA Electron“ kortelių priekinėje
pusėje gali būti matomi tik paskutiniai keturi skaitmenys.
4. Ant kortelės gali būti nurodyta kortelės galiojimo pabaigos
data. Kortelė galioja iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos
(pavyzdžiui, jei nurodyta 12/19, kortelė galioja iki 2019 m.
gruodžio 31 d.). Taip pat gali būti nurodyta kortelės galiojimo

pradžios data – tokiais atvejais kortelė galioja nuo pirmosios
galiojimo termino dienos.
5. Ant kortelės gali būti nurodytas kortelės turėtojo vardas ir
pavardė (arba įmonės pavadinimas).
6. Priekinėje pusėje arba nugarėlėje atspausdintas užrašas
„Electronic Use Only“ (liet. Naudoti tik elektroniniu būdu).
7. Ant kortelės nugarėlėje esančios parašo juostelės turi būti
kortelės turėtojo parašo pavyzdys arba reprodukcija (parašas
negali būti taisytas).
8. Ant kortelės magnetinės juostelės gali būti speciali holograma
(daug skraidančių balandžių).

Nuo 2017 m. balandžio 4 d. ant „Maestro“ kortelių gali būti
naujas logotipas.
atspausdintas
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1. Kortelės logotipas – VISA logotipas – pateikiamas kortelės priekinėje
pusėje. Nuo 2014 m. birželio 12 d. logotipas gali būti vienspalvis.
2. Hologramoje vaizduojamas skrendantis balandis. Holograma
gali būti ant kortelės nugarėlės arba ant magnetinės juostelės
(tokiu atveju ant jos pavaizduota daug skraidančių balandžių).
3. Kortelę išdavusio banko pavadinimas nurodomas kortelės
priekinėje pusėje arba nugarėlėje.
4. Kortelės numerį (tiek įspaustąjį, tiek ir neįspaustąjį) sudaro 16
skaitmenų. Pirmasis skaičius visada yra 4. Jeigu kortelė neįspaustoji,
ant jos atspausdintas užrašas „Electronic Use Only“ (liet. Naudoti
tik elektroniniu būdu). Pastaba. Kai kurių neįspaustųjų VISA
kortelių priekinėje pusėje gali būti matomi tik paskutiniai keturi
skaitmenys.

5. Ant kortelės gali būti nurodyta kortelės galiojimo pabaigos data.
Kortelė galioja iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos (pavyzdžiui,
jei nurodyta 12/19, kortelė galioja iki 2019 m. gruodžio 31 d.). Taip
pat gali būti nurodyta kortelės galiojimo pradžios data – tokiais
atvejais kortelė galioja nuo pirmosios galiojimo termino dienos.
6. Ant kortelės gali būti nurodytas kortelės turėtojo vardas ir
pavardė (arba įmonės pavadinimas).
7. Ant kortelės nugarėlėje esančios parašo juostos turi būti kortelės
turėtojo parašo pavyzdys (parašas negali būti taisytas). Ant parašo
juostos taip pat gali būti atspausdintas fotografinis parašo vaizdas.
8. Kortelės magnetinė juostelė, ant kurios gali būti speciali
holograma (daug skraidančių balandžių).

1. Kortelės logotipas – V PAY logotipas – priekinėje kortelės pusėje.
Stilizuotą logotipo V raidę galima pamatyti tik ultravioletinėje šviesoje.
2. Mikrolustas kortelės priekinėje pusėje. Sandorius su V PAR
kortelėmis galite atlikti tik įdėję kortelę į mikrolustų skaitytuvą.
3. Kortelės magnetinė juostelė.
Ant V PAY kortelės gali būti šie elementai:
a) kortelės numeris, kurį sudaro 16-19 skaitmenų ir kuris prasideda
skaičiumi 4, 5 arba 6. Pirmieji keturi skaitmenys atitinka

skaitmenis, kurie gali būti atspausdinti (ne įspausti) ant kortelės
iš karto po kortelės numeriu.
b) kortelės galiojimo pabaigos data;
c) kortelės turėtojo vardas ir pavardė;
d) kortelę išdavusio banko pavadinimas;
e) parašo juostelė. Jeigu ant kortelės yra parašo juostelė, ant jos
turi būti kortelės turėtojo parašas arba atkurtas jo vaizdas.
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1. Užrašas AMERICAN EXPRESS priekinėje kortelės pusėje,
logotipas – ant kortelės nugarėlės.
2. Įspaustasis kortelės numeris, kurį sudaro 15 skaitmenų. Numeris
prasideda skaičiais 34 arba 37.
3. Keturženklis skaičius virš kortelės numerio. Jo reikia tam, kad
būtų galima atlikti sandorį naudojant terminalus arba mokėti
internetu.
4. Dviženklis skaičius po kortelės numeriu (išskyrus korteles
„American Express Blue“). Šis skaičius nurodo metus, kada kortelės
turėtojui buvo išduota pirmoji kortelė. Šis skaičius turi būti 67 arba
didesnis, o jeigu kortelė buvo išduota 2000 m. ir vėliau – 00 arba

didesnis, bet ne didesnis negu paskutiniai du einamųjų metų
skaitmenys.
5. Kortelės galiojimo pabaigos data. Kortelė galioja iki paskutinės
nurodyto mėnesio dienos (pavyzdžiui, jei nurodyta 12/19, kortelė
galioja iki 2019 m. gruodžio 31 d.).
6. Įspaustieji kortelės turėtojo vardas ir pavardė.
7. Ant kortelės nugarėlėje esančios parašo juostos turi būti kortelės
turėtojo parašo pavyzdys (parašas negali būti taisytas).
8. Ant parašo juostelės arba po ja turi būti atspausdintas kortelės
numeris. Jis turi būti toks pats, kaip ir įspaustasis numeris.
9. Kortelės magnetinė juostelė.

4 iš 4

