
Com o 3D secure, os seu pagamentos e compras online estão agora mais seguros, através da autenticação 
por SMS de uso único, associado ao seu cartão de crédito e Pré-pago Mastercard personalizado.

Ÿ Compras Seguras na Internet com o seu Cartão de Crédito e Pré-Pago Mastercard Personalizado;
Ÿ Identificação das lojas online com compras efectuadas com o método de autenticação - Mastercard 

SecureCode;
Ÿ Segurança nas compras efectuadas nas lojas online que tenham implementado o 3D Secure;
Ÿ Protecção dos cartões relativamente à fraude;
Ÿ Garantia de segurança na utilização dos dados do cartão real em ambiente online;

O que é?

O 3D Secure é um método de autenticação, gratuito, associado a um cartão, que lhe permite efectuar 
compras e pagamentos na Internet, com maior segurança, através da introdução de um código numérico de 
utilização única (One-Time Password - OTP) enviado por SMS para o telemóvel que o cliente titular de um 
Cartão de Crédito ou Cartão Pré-pago Personalizado Mastercard associado, previamente, ao seu cartão.

O 3D Secure pode ser utilizado em sites seguros nacionais e estrangeiros identificados com o símbolo:

Este símbolo permite identificar as lojas online onde a utilização do cartão é realizada com método acrescido 
de segurança, conferindo protecção e total segurança na utilização dos dados do cartão real em ambiente 
online, dê sempre preferência aos sites com o certificado da Mastercard SecureCode.

Como funciona?

Quando o cartão for utilizado para efetuar uma compra num site de um comerciante aderente ao 3D Secure, 
para além dos dados usualmente solicitados (número do cartão, data de validade e código CVV), ser-lhe-á 
solicitado um código adicional (OTP) que será enviado para o número de telemóvel associado ao cartão.

 

Adesão

A adesão gratuita, bastando aderir a um dos Cartões de Crédito e/ou Cartões Pré-pagos Personalizados 
Mastercard emitidos pelo Banco BIR.

Escolha os Cartões com os quais pretende realizar compras online e associe-os ao 3D Secure. Cada cartão 
deverá ter um número de telemóvel associado e certificado pelo Banco BIR, indicado no momento de adesão.

Sempre que realizar uma compra ou operação online com o seu cartão 3D Secure, ser-lhe-á enviado um 
SMS para o número de telemóvel que associou previamente ao seu respectivo cartão.

Saiba mais informações junto ao seu gestor, balcão ou pelo BIRdirecto +244 226 431 559 (atendimento 
personalizado das 08h00 às 17h00).

Banco BIR,
Temos Resposta.

Cliente acede à loja online e conclui a compra, realizando o 
pagamento com o seu cartão e introduz os dados habituais: Número 
do Cartão, Data de Validade e CVV (3 últimos dígitos impressos no 
verso do Cartão).
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Abre a página para validação da compra/operação através do 3D 
Secure.
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O Cliente recebe no seu telemóvel por SMS, o código único (OTP - 
One-Time Password), que o Cliente deve inserir na página de 
validação da compra/operação do 3D Secure.
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