
 Vem kan använda KortAccept
Internetbetalningar?
Alla företag och organisationer som säljer varor 
eller tjänster på Internet och har kunder som 
önskar betala med kort.

 Fördelar för dig
• Garanterad betalning på korttransaktioner
med Visa- och MasterCardkort (enligt vad som 
anges i avtalet.)

•  Med KortAccept Internetbetalningar vet du 
att kunden kan betala innan du skickar varan. 
I sam band med beställningen görs en kontroll 
av kundens kort samt att det fi nns pengar på 
kontot (auktorisation). När du fått klartecken 
kan du skicka iväg varan och veta att du snart 
har pengarna på ditt konto. 

 • Du slipper bevakning av fakturor, påminnelser 
samt kunder som inte betalar. Här fi nns mycket 
pengar att tjäna på administration och porto. 

 
• Pengarna direkt in på kontot normalt bankdagen 
efter insamling istället för om ”30 dagar”.

• Du kan ta emot kortbetalningar från världens alla 
hörn. Med andra ord behöver du bara en enda 
lösning oavsett vilket land din kund befi nner sig i.

• Företag som erbjuder sina kunder att betala med 
kort får oftast ökad försäljning.

• Det är enkelt, smidigt och går snabbt vilket gör att 
du kan ägna dig åt kärnverksamheten.

• Du får tillgång till KortAccept online där du får 
information om transaktioner, buntar, avgiftsavi-
seringar för alla korttyper.

 Fördelar för din kund
• Enklare att handla när man kan betala med kort.
 
• Kunden slipper betala faktura, skicka check eller 
lösa ut postförskott. 

• Din kund kan betala med Visa- och MasterCard-
kort. Om du vill acceptera American Express och 
Diners Club tecknar du separata avtal med dessa 
företag.

 KortAccept
– Internetbetalningar 

  KortAccept – Internetbetalningar är 

en betaltjänst som möjliggör för företag 

och organisationer att ta emot kort be-

talningar på Internet.�
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 Tekniska förutsättningar
 För denna typ av betalning behöver du en service-
byrå som har koppling till Nordea. Servicebyrån 
tillhandahåller certifi erad programvara för 3D-
Secure. Denna säkerhetslösning möjliggör identi-
fi ering av kortkunden och ger dig en garanterad* 
betalning.

Vi samarbetar med olika servicebyråer. För att få 
reda på vilka de är, gå in på nordea.se. Där fi nner du 
även länkar till servicebyråernas webbplatser.

Visas och MasterCards regler för säker e-handel 
ska uppfyllas. Dessa kallas för Visa AIS (Account 
Information Security) och för MasterCard SDP 
(Site Data Protection). Du kan läsa mer om reglerna 
på respektive hemsida:
www.visa.com
www.mastercardeurope.com

 1.  I samband med beställningen, som kunden gör på säljföretagets 
webb-plats, anger kunden sitt kortnummer.

2.   Kortnumret skickas alltid till ett register över de kortutgivare och de 
kortnummer-serier som omfattas av 3D-Secure.

3.   Om det aktuella kortnumret omfattas av 3D-Secure länkas kort-
innehavaren automatiskt till den kortutgivande banken där kunden 
får identifiera sig. Identifiering sker på det sätt som kortutgivande 
bank bestämmer.
 
I de fall kortnummer inte omfattas av 3D secure fortsätter förfarandet 
med att säljföretaget skickar en auktorisationsförfrågan med kortnum-
mer, giltighetstid och köpbelopp till Nordea. Därefter skickar Nordea 
förfrågan vidare till den kortutgivande banken som kontrollerar kortet 
och reserverar köpbeloppet på kundens konto. 

Säljföretaget skickar en auktorisationsförfrågan med kortnummer, 
giltighetstid och köpebelopp till Nordea som skickar vidare till den kort-
utgivande banken som kontrollerar kortet och reserverar köpebeloppet 
på kundens konto.

4. Säljföretaget levererar varan till angiven adress och genomför köpe-
transaktionen.

5. Nordea löser in dagens köp och redovisar normalt kortlikviden på 
säljföretagets konto första bankdagen efter insamling. 

Oavsett om den kortutgivande banken är med i 3D-Secure eller 
ej erhåller du betalningsgaranti på korttransaktioner med Visa och 
MasterCardkort enligt vad som anges i avtalet. 

  Vill du teckna avtal?
KortAccept Internetbetalningar tecknar du på ditt 
företagskontor. Där får du också information om 
priser.

* Under förutsättning att KortAccept avtalet följs.

 Så här fungerar KortAccept Internetbetalningar
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