תקן  EMVמה זה ?

קיבלתם מכתב מחברת האשראי ב וגע להיערכות לתקן  ?EMVלאחרו ה שלח אליכם
מכתב אשר מתריע שהחל מי ואר  2020מבקשים ממכם לעבור לעבודה בתקן החדש
והמאובטח ש קרא .EMV
תקן  EMVאי ו חדש בארץ ,והוא כ ס לתוקף כבר בי ואר  2017לאחר הרבה ש ים שב ק
ישראל מ סה להכ יס אותו ללא הצלחה.
 EMVהוא תקן ש וסד על מ ת לאבטח את תהליך הסליקה ,התקן מאפשר קבלת כרטיס
אשראי באמצעות ציפ' והקשת הקוד הסודי של הכרטיס.
ב 15-הש ים האחרו ות כל הכרטיסים שהו פקו בישראל הי ם בעלי ציפ' .EMV
במידה ומדובר בכרטיס ג וב לא יתן להשתמש בו ללא הקוד הסודי.
ב וסף התקן מקשה מאוד על שכפול הכרטיסים.
מאז ש כ ס התקן באירופה יש ה ירדה של כ 80%-בהכחשות עסקה !
ישראל היא אחת המדי ות האחרו ות שמכ יסה את השיטה .
עד כה אימוץ התקן היה לשיקול דעתו של בעל העסק ,ללא הת יות וללא הגבלות.
החל מה  1.1.2020כל עסק שלא יעבוד עם מכשיר סליקה תומך בתקן  ,EMVחברת
האשראי לא תסייע לו במקרים של הכחשות עסקה או דרישה לביטול עסקה.
הגבלה זו כוללת עסקאות בכרטיסים ישראליים וכרטיסי תייר שהו פקו מחוץ לישראל.
זה אמצעי להפעלת לחץ עלי ו המסעד ים לעבור לשיטת ה.EMV
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רשמית ב ק ישראל עדיין לא הציב דד-ליין שמחייב את כל העסקים לעבור לשיטת
התשלומים החדשה באמצעות מסופו ים מותאמים ,הרבה בעיקר בגלל שאין באמת ממשלה
בזמן האחרון וכ ראה גם בזמן הקרוב.
מסתמן כי עד ליולי  20ייאסר על בתי עסק גדולים המגלגלים מחזור של יותר מ 5-מיליון
שקל באשראי בש ה לחייב כרטיסי אשראי בשיטה היש ה ,עסקים קט ים עם מחזור של
פחות מ 5-מיליון שקל באשראי קיבלו דחייה בהיערכות.
גם במידה ותעברו להשתמש במכשיר  EMVתוכלו להמשיך לגהץ את הכרטיס בשיטה היש ה
ולא לעבור לעבוד עם הקוד הסודי.
לדעתי ,לרוב במסעדות יש צורך ליותר ממכשיר אחד מה שיגרום להוצאה כספית חודשית לא
מבוטלת.
כרגע עלות חודשית של מכשירים אלה עומדת על כ 40-שקלים בחודש למכשיר
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