
* De AirPlus Mobile App is momenteel beschikbaar in Duitsland maar zal vanaf de herfst ook 
beschikbaar zijn in andere AirPlus Corporate Card landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, 
Italië, België, Nederland, Zwitserland en Oostenrijk. 

 

 

 

 

In tegenstelling tot onze zuiver digitale betaalproducten maken wij voor onze AirPlus 
Corporate Cards onderscheid tussen on-site en online betalingen (alsmede post- en 
telefonische bestellingen / MOTO).  
 

Betalingen ter plaatse:  

Voor betalingen ter plaatse verandert er niets ten opzichte van het vroegere gebruik van uw 

AirPlus Corporate Cards. Het tonen van uw creditcard en het invoeren van uw pincode voor 

verificatie zijn al standaard.  

Uw AirPlus Corporate Card is uitgerust met Mastercard®PayPass™ contactloos betalen. U 

kunt contactloos betalen tot een bedrag van EUR 50 / GBP 45 / CHF 80 / PLN 100. Voor 

deze bedragen kunt u op verzoek een betalingsbewijs ontvangen. Voor grotere bedragen 

worden automatisch betaalbonnen afgedrukt. 

 
Online betalingen*: 

Ook hier maken de meeste van onze klanten al gebruik van de 3D Secure procedure voor 

online betalingen. De 3D Secure procedure is nu verplicht voor alle online betalingen. Dit 

betekent dat alle AirPlus kaarthouders ook ten minste één 3D Secure profiel moeten 

aanmaken bij het inloggen in de AirPlus Portal; het belangrijkste hierbij is het invoeren van 

uw telefoonnummer en het instellen van een beveiligingsvraag. Als u meerdere profielen 

aanmaakt, moet u er één als standaard definiëren. In uw 3D Secure profiel bepaalt u welke 

optie voor u beschikbaar is. Optie 2 kunt u echter pas kiezen nadat u de AirPlus Mobile app 

heeft geïnstalleerd en uw instellingen hebt ingevoerd.  

AirPlus Corporate Cards 
Geavanceerde beveiligingstechnologie  



 

1. Aangezien SCA van toepassing is op AirPlus Virtual ards in de versie voor meervoudig gebruik, kan alleen 

de gebruiker van de kaart op dat moment een kaart voor zichzelf genereren. Het is niet mogelijk om 

AirPlus Virtual Cards in de versie voor meervoudig gebruik te genereren voor collega's of andere 

werknemers. We werken echter aan  

2. n extra rol hier - de kaartaanvrager. Deze functie zal direct na de migratie worden ontwikkeld en wij zullen 

u informeren zodra deze beschikbaar is. 

 

3. Nadat u alle instellingen voor uw kaart hebt gemaakt, wordt u gevraagd om uw 3D Secure profiel te 

selecteren dat u hebt ingesteld toen u zich voor het AirPlus portaal registreerde. Toen u zich registreerde, 

hebt u een beveiligingsvraag en een telefoonnummer en e-mailadres opgegeven. 

 

4. Als u nog geen 3D Secure-profiel hebt geconfigureerd, wordt u gevraagd dit in te stellen. Een 3D Secure 

profiel is nodig om uzelf te authenticeren tijdens het betalingsproces. 

 

5. Het eenmalige wachtwoord dat wij u per sms of e-mail sturen wanneer u tijdens een portaalsessie de 

eerste kaart genereert, staat los van SCA. 

 

6. Nadat u met succes een virtuele kaart hebt aangemaakt, kunt u deze gebruiken voor betalingen. Wanneer 

u de kaart voor de eerste keer gebruikt, moet u het 2FA-proces volgen. Tijdens de eerste autorisatie 

wordt u gevraagd de beveiligingsvraag te beantwoorden die u in uw 3D Secure-profiel hebt gedefinieerd. 

Naast het beantwoorden van deze vraag ontvangt u per sms een eenmalige PIN-code (TAN). 

 

7. Nadat de PIN (TAN) is ingevoerd, wordt de eerste transactie vrijgegeven voor autorisatie. Het 

betalingsproces wordt zoals overeengekomen door de handelaar in gang gezet. 

 

 

De volgende stappen leiden u door het 2FA-proces: 

 Optie 1: Combinatie van telefoonnummer en veiligheidsvraag 

Zodra u een online transactie verricht, ontvangt u een eenmalig wachtwoord op uw 

mobiele telefoon en moet u ook de beveiligingsvraag beantwoorden. 

 Optie 2: Combinatie van telefoonnummer en biometrische gegevens (bijv. 

vingerafdruk of gezichtsherkenning met de AirPlus Mobile app). 

Voeg uw mobiele telefoonnummer toe aan de AirPlus Portal en download de app op 

uw telefoon, gebruik uw AirPlus Portal login voor de app en koppel uw AirPlus 

kaarten in de app. Zodra u een online betaling verricht, ontvangt u een push-

notificatie waarin u wordt gevraagd de transactie te bevestigen met uw vingerafdruk 

of door het invoeren van een PIN-code. 

 


