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SEPA plāns maksājumu karšu 
drošības jomā

2010.gada 1.jūlijā

SEPA dalībvalstis:
ES dalībvalstis, Īslande, Norvēăija, Monako, 

Lihtenšteina, Šveice
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SEPA juridiskais ietvars

Eiropas Savienības normatīvie akti:

• Maksājumu pakalpojumu direktīva

• Regula par pārrobežu maksājumiem Kopienā

Eiropas Maksājumu padomes dokumenti

• SEPA kredīta pārvedumi (SCT)

• SEPA tiešā debeta maksājumi (SDD)

• Komerciālo nosacījumu ietvars SEPA karšu
maksājumiem (SCF)

Komerciālo nosacījumu ietvars
SEPA karšu maksājumiem (SCF)

• Ietekmē karšu maksājumus SEPA dalībvalstīs 
eiro

• kartes lietotājs ar vienu karti var veikt pirkumus
un izĦemt skaidro naudu visās ES dalībvalstīs, 
Monako, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēăijā un 
Šveicē; 

• kartes lietotājs un tirgotāji var veikt un pieĦemt
karšu maksājumus saskaĦā ar vienotiem
nosacījumiem; 

• Nav tehnisku vai prakstisku ierobežojumu 
tirgotājam pieĦemt jebkuru SCF karti vai 
sadarboties ar jebkuru pieĦēmēju
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SEPA karšu ietvara apakšgrupa

• Latvijas Komercbanku asociācija,

• SIA "First Data Latvia“

• Latvijas Tirgotāju asociācija

SEPA karšu ietvara apakšgrupa darbojas 
kopš 2010. gada 29. marta

http://www.sepalatvija.lv/karsu-ietvara-apaksgrupa

SEPA standartizācija
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SEPA standartizācija

Eiropas Maksājumu Padome sekmē karšu maksājumu standartizācijas
programmas izstrādi
Standartizāciju virza Cards Stakeholders Group (CSG) dalībnieki:
- Mazumtirdzniecības sektors,
- Piegādātāji (karšu ražošana, maksāšanas iekārtas, saistītās IT 

sistēmas)
- Karšu darījumu apstrādes sektors
- Maksājumu karšu organizācijas
- Bankas
Novērotāji
- Starptautiskās standartu organizācijas (EMVco, PCI SSC, ISO 

WG9, etc.), 
- Eiropas Centrālā Banka
- Eiropas Komisija

Prasības maksājumu karšu 
drošībai

• EMV standarts karšu pieĦemšanā uz 
izdošanā

• PCI DSS standarts

• PA DSS standarts



5

Karšu pieĦemšanas procedūru 
izmaiĦas – 2011.gada 1.janvāris

• Visās maksājumu karšu pieĦemšanas iekārtās 
jānodrošina EMV karšu pieĦemšana

• Visas maksājumu karšu pieĦemšanas iekārtas 
atbalsta kartes lietotāja pārbaudes metodi ar PIN

• Visi darījumi ar MC zīmola kartēm jāapstiprina ar 
PIN

• SEPA izdevējbankai ir tiesības atteikt darījumu, 
ja darījums tiek veikts, nolasot kartes 
magnētisko celiĦu

PIN iekārtu atbilstība

• PIN ievades iekārtām, kas tiek izmantotas MC zīmola karšu
pieĦemšanai un tiek uzstādītas no jauna, nomainītas vai atjaunotas, 
jābūt sertificētām atbilstoši Payment Card Industry PIN Security 
Requirements prasībām [*];

• PIN ievades iekārtas, kas nav sertificētas PCI PIN Security 
Requirements prasībām un nav sertificētas VISA un MC, ir
jānomaina līdz 2010. gada 30. jūnijam [*, **];

• PIN ievades iekārtas, kas paredzētas VISA zīmola karšu darījumu
apstiprināšanai un nav sertificētas atbilstoši PCI PIN Security 
Requirements prasībām, bet kuras VISA ir atzinusi par pre–PCI 
atbilstošām, ir jānomaina pret PCI PIN Security Requirements 
atbilstošām līdz 2012. gada 31. decembrim [**];

* “4.10 PIN Entry Device Standards”, MasterCard, Security Rules and Procedures-Merchant Edition, 
29 January 2010, page (4 – 5), http://www.mastercard.com/us/merchant/pdf/SPME-
Entire_Manual_public.pdf

** "General PED Frequently Asked Questions", VISA, August 2009, 
https://partnernetwork.visa.com/vpn/global/retrieve_document.do?documentRetrievalId=41
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Maksājumu karšu nozares Datu 
drošības standarts

• Payment Card Industry Data Security Standard (PCI 
DSS) - maksājumu karšu nozares datu drošības
standarts

• PCI DSS veido 12 visaptverošas drošības prasības 
informācijas aizsardzības nodrošināšanai maksājumu 
karšu industrijas programmatūrai, tehnikai, uzĦēmuma 
iekšējiem procesiem, procedūrām, IT arhitektūrai un 
programmatūras izstrādes procesam. 

• PCI DSS ir obligāts bankām, pakalpojumu sniedzējiem 
un uzĦēmumiem, kas pieĦem, apstrādā, pārraida vai 
glabā maksājumu karšu datus.

Informācija: www.pcisecuritystandards.org
Pašnovērtējuma anketa: 

https://www.pcisecuritystandards.org/saq/instructions_dss.shtml#instructions

Noderīgi

• www.sepalatvija.lv

• www.europeanpaymentscouncil.eu/

• www.pcisecuritystandards.org

• www.mastercard.com/global/merchant/i

ndex.html?Country=Latvia

• partnernetwork.visa.com/vpn/global/ho

me.do
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Paldies par uzmanību!

Indra ĖEŠĀNE 
Latvijas Komercbanku asociācijas Maksājumu
karšu komitejas pārstāve,
Latvijas pārstāve Eiropas Maksājumu padomes
Karšu darba grupā, Nacionālās SEPA darba
grupas pārstāve

Tālr. 6709 2640
e-pasts: indra.kesane@lkb.lv


