
*Alle informatie over de AirPlus Company Account is ook van toepassing op de producten AirPlus Travel Agency 
Account, AirPlus Meeting Card, AirPlus Debit Account, Amadeus B2B Wallet Pay Later by AirPlus.  

 

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. 

 

 

 

 

Onze betaalproducten AirPlus Company Account* en AirPlus Travel Agency Account* 
worden door BaFin, de relevante financiële toezichthoudende autoriteit, als uiterst veilig 
geclassificeerd, waardoor ze officieel zijn vrijgesteld van 2FA. 
 

Wanneer u een acceptatiepartner bent met een AirPlus Merchant Agreement, 

betekent dit: 

 U hoeft geen aanpassingen te maken 

 Er verandert niets.  
 

 De betalingsprocessen die via de AirPlus Company Account* en AirPlus Travel 

Agency Account* worden uitgevoerd, verlopen zoals gebruikelijk  

 

AirPlus Merchant Agreement 
Geen wijzigingen nodig. 


