
Változás az online bankkártyás fizetésben! 

 

Tisztelt Ügyfelünk, 

Ahogy arról már korábban tájékoztattuk Önöket, Bankunk a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

2020. december 21-ével bevezette az erős ügyfél-hitelesítést1 az internetes bankkártyás 

vásárlások jóváhagyására. A bevezetést követően az online vásárlások jóváhagyásához már nem 

elegendő a bankkártyán szereplő adatok megadása; a hitelesítésre két lépésben kerül(het) sor, 

ezzel erősítve meg annak tényét, hogy a tranzakciót valóban a kártyabirtokos kezdeményezte. Ez az 

eljárás a bankkártya adatok védelmét és az esetleges visszaélések megelőzését szolgálja. 

A tranzakció jóváhagyásához a bankkártya adatain felül két további azonosító megadására lesz 

szükség: 

- Biztonságos internetes vásárlás ellenőrző SMS kód 

- Jelszó 

Biztonságos Internetes vásárlás ellenőrző SMS kód: 

az internetes fizetések jóváhagyásának első lépésére szolgáló, véletlenszerűen generált, SMS 

üzenetben megküldött számsor, melyet a fizetés során, annak bekérésekor kell megadni a kereskedő 

honlapjától független banki biztonságos fizetőoldalon. A Biztonságos Internetes vásárlás ellenőrző SMS 

kód nem statikus, azaz minden fizetésnél új, egymástól eltérő kód kerül megküldésre* a kártyabirtokos 

részére. 

 

  
 

Az online, internetes fizetés második 

lépésében a Jelszó megadása szükséges a 

 
1 Az erős ügyfél-hitelesítést (Strong Customer Authentication, SCA) az Európai Unió 2015/2366-os (PSD2-ként hivatkozott) irányelve írja elő. 

Célja, hogy tovább csökkentse az e-kereskedelemhez köthető csalások és visszaélések számát. A módosítás lényege, hogy 2021. január 1-től 
a hitelintézeteknek három, a kártyabirtokosra vonatkozó adattípusból kettőt ellenőrizniük kell az online, internetes vásárlásoknál. A három 
adattípus:  
- Tudás/információ, amit csak a kártyabirtokos ismerhet, Bankunk esetében a Jelszó;  
- egy eszköz, amellyel a kártyabirtokos rendelkezik, Bankunk esetében ez a mobiltelefon, melyre a Biztonságos internetes vásárlás ellenőrző 
SMS kód kerül megküldésre;  
- a kártyabirtokos valamelyik biometrikus azonosítója, például ujjlenyomata. 

A https://authentication.cardinalcommerce.com/ 

kezdetű oldalon megjelenik a bal oldalon látható 

üzenet 

Kérjük, adja meg a tranzakció 

kezdeményezésekor kapott Biztonságos 

Internetes vásárlás ellenőrző SMS kódot majd 

nyomja meg az „ELKÜLD” gombot. 

https://authentication.cardinalcommerce.com/


kereskedő honlapjától független banki biztonságos fizetőoldalon.  

Bankunk 2020. december 18-án, illetve 21-én SMS-ben küldte meg a kártyabirtokoshoz tartozó 

Biztonságos internetes vásárlások jóváhagyásához szükséges Jelszót, mely hat karakterből álló, 

véletlenszerűen generált számsor.  

A Jelszó  

- a kártyabirtokos személyére vonatkozóan a Bankunk által kibocsátott minden kártyájához 

használható, így amennyiben a kártyabirtokos több KDB Bank által kibocsátott bankkártyával 

is rendelkezik, úgy minden kártyához azonos Jelszó tartozik. Kártyánkénti jelszó beállítására 

nincs lehetőség; 

- módosítható a Bank Call Centerén keresztül (+36 1 473 4440); 

- elvesztése/elfelejtése esetén újra-generálható; 

- lejárata 5 év, azaz öt évente a jelszavát meg kell változtatnia.  

 

 

A Jelszó mellett egy további kód (úgynevezett CIN kód – Client Identification Code / Ügyfél azonosító 

kód) is megküldésre kerül ugyanabban az SMS-ben, mely kilenc számjegyből álló számsorozat. Ezt a 

Jelszó megváltoztatásához tudja használni a Bank Call Centerén keresztül.  

*A Bank azon Ügyfelek részére küldte meg a Biztonságos internetes vásárlások jóváhagyásához 

szükséges Jelszót, akik a kiküldés időpontjában rendelkeztek KDB Mobil Kontakt szolgáltatással az 

érintett bankkártyához, vagy azon bankszámlához, amelyhez az érintett bankkártya hozzá van rendelve 

(Bankkártya SMS, Mini SMS, Teljes SMS). 

  

Amennyiben Önnek nincs KDB Mobil Kontakt szolgáltatása, kérjük, mielőbb igényelje meg 

KDB NetBankon vagy Call Centeren keresztül vagy keresse fel bármely bankfiókunkat a 

szerződés megkötése céljából, mert 2020. december 21-től az erős ügyfélazonosítást 

alkalmazó kereskedőknél nem fog tudni internetes tranzakciót végrehajtani, szolgáltatást 

igénybe venni vagy a számláját kifizetni.  

 

Az online, internetes vásárlás folyamata: 

Az erős ügyfél-hitelesítés bevezetését megelőzően:  

A tranzakció jóváhagyásának második 

lépéseként a https://authentication.cardinalcommerce.com/ 

kezdetű oldalon megjelenik a bal oldalon látható 

üzenet. 

Kérjük, adja meg a Jelszavát majd nyomja meg az 

„ELKÜLD” gombot 

https://authentication.cardinalcommerce.com/


1. kártyaadatok (kártyaszám, lejárati idő, cvv) megadása a kereskedő vagy az elfogadó bank 

felületén;  

2. tranzakció véglegesítése (jóváhagyása az elküld/jóváhagy/megrendel/megerősít… gomb 

megnyomásával). 

 

Az erős ügyfél-hitelesítés bevezetését követően (2020. december 21-től): 

1. kártyaadatok (kártyaszám, lejárati idő, cvv) megadása a kereskedő vagy az elfogadó bank 

felületén,  

2. SMS-ben a tranzakció végrehajtásakor kapott Biztonságos Internetes vásárlás ellenőrző SMS 

kód megadása a kereskedő honlapjától független banki biztonságos fizetőoldalon, 

3. A Jelszó megadása a kereskedő honlapjától független banki biztonságos fizetőoldalon, 

4. Tranzakció véglegesítése, melyet követően a vásárló visszatér a kereskedő honlapjára. 

 

Kérjük, amennyiben bármilyen további kérdése van az online bankkártyás fizetésekkel kapcsolatban, 

hívja Call Centerünket banki munkanapokon a +36 1 473 4440 és a +36 1 374 9990 telefonszámokon 

vagy írjon nekünk a KDB NetBankban szabad formátumú üzenetet! 

 

 

 

 

 

 

  



Changes in the online card payment! 

 

Dear Customer, 

 

As we already informed You, in line with the legislation our Bank introduced the Strong Customer 

Authentication2  for the online card payments from 21st December 2020. Once introduced, it is not 

enough to provide bankcard data to approve online purchases; the authentication takes place in 

two steps, thus confirming the fact that the transaction was indeed initiated by the cardholder. This 

process serves the protection of your bankcard information and prevent possible fraud. 

To authenticate the transaction the following additional two factors must be submitted besides 

the card data: 

- Secure internet payment control SMS code 

- Password 

The Secure internet payment control SMS code: 

is used first in the authentication process. It is a randomly generated sequence of numbers sent via 

SMS message which must be submitted during the payment – upon request – on a secure homepage 

of the bank separated from the merchant’s site. The Secure internet payment control SMS code is not 

static, new code is generated and sent* via SMS for the cardholder for each online purchase 

transaction.  

 

 

 
2 Strong Customer Authentication, SCA is prescribed by the EU 2015/2366 directive (called PSD2). Designed to decrease the e-commerce 

related fraud issues and cheatings. The main modification from 1st January 2021 is that the financial institutions must use at least two 
factor from the next three to authenticate the online payments:  
- Knowledge/information, Something what is known only by the Cardholder, in our case it is the Password;  
- Possession, something only the user possesses, in our case it is the mobile phone where The Secure internet payment control SMS code is 
delivered;  
- Inherence, biometrics of the cardholder e.g. fingerprint. 

On the homepage starting with: 
https://authentication.cardinalcommerce.com/ 

You will see this screen (left). 

Please input the Secure online Bankcard 

payment code received via SMS at the 

transaction initiation and push the SUBMIT 

button. 

https://authentication.cardinalcommerce.com/


 

As a second step the Password must be submitted on a banking secure homepage separated from the 

merchant’s site. 

Our Bank sent the cardholder’s Password on 18th and 21st of December in SMS- that must be used 

for online payment authentication. The Password is a randomly generated six digits sequence of 

numbers. 

Password: 

- belongs to the cardholder, can be used for each card of the cardholder issued by our Bank, so 

if the cardholder has more KDB cards issued for his name, the same Password must be used. 

There is no possibility to set different Password for different cards of the same cardholder.  

- can be modified via Call Center (+36 1 473 4440) 

- can be re-generated in case of lost or forgotten 

- expiry date is 5 years, so the Password shall be changed in each 5 year.  

 

 

 

Beside the Password an additional code will be send in the same SMS to the Cardholders, called Client 

Identification Code (CIN Code), which is a nine digits sequence of numbers needed for the Password 

change via Call Center if necessary. 

*The Password to be used for secure online payments was delivered for the Clients having KDB Mobile 

Kontakt service (Bankcard security SMS, Mini SMS, Full SMS) attached to the bankcard or to the 

account which the card is linked to on the date of Password sending. 

If You do not have KDB Mobile Contact service, please apply it as soon as possible via KDB NetBank, 

Call Center or personally in our Branches, because from 21 December 2020 the online card payments 

will be declined at those merchants which are using strong customer authentication.  

 

 

As second step of the transaction verification / 

approval You will see the following (left) screen 

on the homepage starting with:  

https://authentication.cardinalcommerce.com/ 

Please input Your Password and push SUBMIT 

button. 

 

https://authentication.cardinalcommerce.com/


The online payment’s process:  

Before 2-step verification: 

1. submitting card data (card number, expiry date, CVV) on the Merchant’s or on the acquirer 

bank’s site 

2. transaction finalization (approve with the order/submit… bottom) 

 

From Strong Customer Authentication introduction date (from 21 December 2020): 

1. submitting card data (card number, expiry date, CVV) on the Merchant’s or on the acquirer 

bank’s site, 

2. submitting the Secure internet payment control SMS code – received at the transaction 

initiation – on a banking secure homepage separated from the merchant’s site, 

3. submitting the Password on a banking secure homepage separated from the merchant’s site, 

4. transaction finalization and redirecting to the merchant’s site.  

 

If you have any question regarding the online bankcard payment please do not hesitate to contact 

our Call Center via phone on the +36 1 473 4440 or +36 1 374 9990 numbers on bank working days, 

or please send us a free format message via NetBank system. 

 


