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Her kan du få svar på alle de mest almindelige spørgsmål 
og finde information om at handle med Mastercard® 
Identity Check™/EMV 3-D Secure. Målet er at give dig 
et overblik over og skabe en bedre forståelse for de 
forandringer og muligheder, der vil komme i Europa, når 
direktivet for sikker autentificering af kunder, Strong 
Customer Authentication (SCA), træder i kraft den  
14. september 2019.  

Fra den 14. september 2019 kræver loven,  
at onlinebetalinger får tofaktorgodkendelse. 
Er I klar?



Reducer bedrageri og fejlagtigt afviste onlinebetalinger – samtidig med at du får 
en bedre kundeoplevelse.

EU’s andet betalingsservicedirektiv (PSD2 RTS) har som målsætning at reducere bedrageri og at 
indføre en forbedret og mere sikker standard for onlinebetalinger.

SCA betyder, at en tofaktorgodkendelse (F2A) skal bruges ved alle onlinebetalinger fra og med 
den 14. september 2019, med mindre kortudsteder (f.eks. banker) og indløsere ikke gør brug af 
den mulige undtagelse, som tillades af direktivet.

Handlende skal anmode om autentificering ved at benytte sig af den nye EMV 3DS-standard –  
i modsat fald kan den kortudsteder være tvunget til at afvise transaktionen, da de ikke har  
tilstrækkelig information til at kunne påvise en sikker autentificering af kunden, som loven kræver.

Tofaktorgodkendelse er et grundlæggende princip i det andet  
betalingsservicedirektiv (PSD2). 

Det overordnede formål er at skabe en bedre sikkerhed for digitale betalinger.

En sikker autentificering af kunden bygger på brugen af to af følgende faktorer,  
som skal være en del af identifikationen: 

Desuden skal faktorerne være uafhængige af hinanden, så et brud mod én faktor 
ikke påvirker eller giver adgang til de andre. Mindst en af faktorerne bør også være 
ikke-genanvendelig og ikke-replikerbar (undtagen tilhørighed) og ikke kunne stjæles 
via internettet. En autentificering af kunden anses ikke for at være stærk, hvis man 
kun kan påvise to elementer af en og samme faktor (dvs to koder for eksempel).  

Viden 
Noget som kun 
brugeren kender, 
f.eks. kodeord, kode 
eller personligt  
ID-nummer.

Ejerskab 
Noget som kun 
brugeren har, f.eks. 
mobiltelefon. 

Tilhørighed 
Noget som brugeren 

er, f.eks. biometriske 
kendetegn som 

fingeraftryk eller 
ansigtsform.

2-faktor

2-faktor2-faktor



Rutiner for sikker autentificering af kunden bliver obligatoriske og skal anvendes ved alle internet-
betalinger samt ved håndtering af følsomme oplysninger om betalinger.

SCA - Loven om sikker autentificering af kunden anvendes der, hvor både kortudsteder og indløser 
er hjemmehørende i EES-lande (two-leg).

Det andet betalingsservicedirektiv Regulary Technical Standard (RTS) tillader, at kortudsteder og 
indløseren kan benytte sig af en række specifikke undtagelser (exemptions). Disse undtagelser  
giver mulighed for ikke at kræve en tofaktorgodkendelse, f.eks. for beløb som er mindre end/lig 
med 30 euro, gentagne/løbende betalinger (med samme beløb) og transaktioner til kendte  
modtagere (såkaldt whitelisting). Værd at vide: Det er ikke et krav, at kortudsteder eller indløseren 
skal benytte sig af undtagelserne. Kortudsteder har altid den endelige bestemmelsesret. 

Derfor skal I allerede nu i gang
 - Uden en sikker autentificering af kunden kan andelen af afviste transaktioner øges, hvilket  

kan resultere i forringet kundetilfredshed og mindre salg. 

 - Ved en korrekt gennemført implementering af direktivet kan man drage fordel af at kunne  
tilbyde øget betalingssikkerhed, problemfrie onlinebetalinger og øget kundetilfredsfred. 

Spørgsmål og svar

Hvad er EMV 3DS?  Og hvorfor skal man opdatere til en ny standard?

EMV 3DS er en ny branchestandard, som er udviklet globalt af EMVCo (en brancheorganisation 
dannet af Europay, Mastercard, VISA).

EMV 3DS afløser den aktuelle autentificeringsgrænseflade 3D - Secure 1.0, som blev lanceret 
i 2002. Med en hurtigt voksende teknologiudvikling og et øget antal bedragerier har EMVCo 
identificeret et globalt behov for en ny sikkerhedsstandard, som kan imødegå de hurtige 
teknologiforandringer og sikkerhedsudfordringer, som vi alle står overfor.  

EMV 3DS har til formål at gøre betalinger mere sikre og købeprocessen enklere og kommer med:
 
 - Et øget flow af transaktions- og forbrugerdata (f.eks. enhedsdata, fragt- og fakturerings-

adresse) så banker kan tilpasse SCA-undtagelser og forbedre beslutningstagningen i forhold  
til autoriserede transaktioner.

 - En understøtning af nye betalingsbehov, som betalinger ”In-app” og mobile pay.

 - En understøtning af andre anvendelsesområder, som gemte kontooplysninger – (Credentials  
on File).

 - Digitale tegnebøger, f.eks. Google -, Samsung- , Apple Pay, etc.

 - Tokenisering: en token (krypteringsnøgle) som erstatter kortnummeret, som er gemt.

* Finanstilsynet har til opgave at meddele en tilsvarende værdi i danske kroner (DKK).



Hvad betyder EMV 3DS for kortindehaveren? 

Med EMV 3DS får kortindehaveren en ensartet og enkel betalingsoplevelse på alle enheder, 
samtidig med at sikkerheden bliver endnu bedre. 

Hvordan understøtter en større dataudveksling af autentificeringsdata 
Risikobaseret Autentificering (RBA)?

EMV 3DS understøtter en større dataudveksling mellem handlende og kortudsteder, herunder 
handelskategorikoden (MCC), den handlenes risikoindikatorer som vigtige adresser (f.eks. fragt, 
fakturering, e-mail, etc.), enheder, pladspositioner og adfærdsmønster. Gennem et bredere 
dataflow og muligheden for at kunne aflæse adfærds- og transaktionsinformation kan mistanke 
om bedrageri identificeres via brugen af et bedrageriovervågningsværktøj (fraud monitoring tool).

Transaktioner, som anses for at være sikre (lavrisiko) kan godkendes i baggrunden, mens 
det gennem systemet opfordres til, at højrisikotransaktioner aktivt verificeres med en sikker 
autentificering af kunden (tofaktor).  

Målet med RBA er:
 - at færre transaktioner afbrydes, inden købet er gennemført.

 - at mindske antallet af transaktioner, som kræver aktiv sikker autentificering af kunden.

 - en forbedret shoppingoplevelse for kortindehaveren gennem hele betalingsflowet.



Hvilke fordele giver Mastercard® Identity Check™?

Mastercard Identity Check er et globalt autentificeringsprogram og varemærke, som bygger 
på det tidligere program Mastercard SecureCode®. Det nye program er baseret på EMV 3DS-
standarden. Ved at forbedre autentificeringsoplevelsen for både kortindehaver og handlende 
indenfor e-handel vil flere korttransaktioner blive godkendt. Programmet har til formål at 
mindske bedragerier og at tilbyde en mere smidig autentificering for at opnå den bedst mulige 
kundetilfredshed under betalingsprocessen. 

Mastercards Identity Check program kræver bl.a. fra og med april 2019 (i Norden og Baltikum), at 
europæiske kortudstedere skal tilbyde deres kortindehavere biometriske autentificeringsløsninger 
via smartphones – hvor man ser færrest afbrudte køb og bedragerier og derfor har den højeste 
købskonvertering. 

Hvordan bliver EMV 3DS og Mastercard® Identity Check™ en mulighed for 
handlende?

Med EMV 3DS og Mastercard Identity Check vil de e-handlende kunne opnå samme niveau af 
sikkerhed som i et fysisk butiksmiljø med:

 - i gennemsnit 10 % højere godkendelsesgrad.

 - op til 50 % færre tilfælde af bedrageri.

 - omkring 50 % færre afbrudte køb.



Disse resultater kan opnås ved at tillade kortudsteder at benytte sikker autentificering af 
kunden ved hvert eneste onlinekøb. De får de relevante data for transaktionen, de skal bruge, 
for at kunne give undtagelser. På den måde kan alle køb gennemføres så smidigt som muligt for 
kortindehaveren.

Med Mastercard® Identity Check™ kan kortudsteder og handlende:

 - tilbyde en digital betalingsoplevelse af højeste kvalitet til kortindehaveren.

 - eliminere statiske kodeord og sikkerhedsspørgsmål, som kan udnyttes af bedragere.

 - anvende risikobaserede transaktioner – kun højrisikotransaktioner skal verificeres, mens øvrige 
transaktioner behandles, uden at kortindehaveren involveres.

 - mindske antallet af afbrudte køb og øge niveauet af gennemførte transaktioner online.

 - øge antallet af godkendte transaktioner.

 - udvide autentificeringen til mobile enheder, som sandsynligvis kommer til at dominere  
fremtidens e-handel.

 
Hvordan fungerer Mastercard® Identity Check™?

Mastercard Identity Check bruger de nye regler og fremmer en optimal betalingsoplevelse:

Kortindehavere – Handlende – Mastercard – Bank/ACS-leverandør

1. Betalingen initieres fra den handlendes check-out (Kortindehavere).

2. Forespørgsel på autentificering sker – via deres 3DS-serverleverandør (Handlende).

3. Forespørgsel sendes videre til den respektive udsteder via autentificeringsnetværket 
(Mastercard).

4.  Modtager anmodningen og udfører risikobaseret autentificering (Finansinstitut/ACS 
Provider).

5.  Hvis risikoen bedømmes til at være under den forudbestemte grænse for risikobaseret 
autentificering, sker et smidigt flow. Hvis risikoen bedømmes til at være højere, verificeres 
kortindehaveren med sikker autentificering (Finansinstitut/ACS Provider).

6. Modtager svaret og godkender autentificering (Handlende).



Erstatter Mastercard® Identity Check™ den handlendes behov for at autentificere 
og verificere kundens identitet?

Nej, Mastercard Identity Check opfylder Mastercards vision om at flytte betalingsautentificering 
udelukkende fra det, forbrugerne ved (dvs. kodeord) – til det, de har (f.eks. mobiltelefoner), og 
hvem de er (dvs. biometri, f.eks. fingeraftryk) for at gøre shoppingoplevelsen mere sikker og enkel.  

Hvordan sker implementering af Mastercard® Identity Check™ helt overordnet 
(som kodning, systemændringer etc.)?

Mastercard Identity Check indeholder vejledning og specifikke krav til handlende og kortudsteder. 
Kortudsteder skal stille en af de verifikationsmetoder, som kræves af programmet, til rådighed for 
kortindehaveren – såsom dynamisk kodeord, biometrisk identifikation eller lignende metoder for at 
øge sikkerheden og opnå en brugervenlig oplevelse. 

Til handlende og PSP’er stilles der specifikke krav, som at man altid skal stille et Accountholder 
Authentication Value (AAV) til rådighed for hver transaktion. 

Kortudsteder og handlende skal også følge programmets nøgleindikationer, som blandt andet 
omfattes af: 

 - Et årligt loft for autentificerede transaktioner, som er udsat for bedrageri.

 - At deres løsning har det laveste niveau for godkendte transaktioner.

 - Krav på deling af autentificeringsdata. 

For mere information besøg Mastercard Connect, og læs Mastercards ’Global Operation Bulletin’ 
og ’Program Guide’.

Hvilke transaktioner påvirkes af Mastercard® Identity Check™? 

Mastercard Identity Check er udformet, så det understøtter alle Mastercards varemærker 
(Mastercard, Maestro, etc.) indenfor samtlige segmenter (forbruger og kommercielt) og 
produkter (kreditkort, debitkort og pre-paid-kort).

Vil der være ændringer i forhold til ansvar (Liability Shift) og interchange-
omkostninger? 

Samtlige indløsere, som er virksomme indenfor Europa, har ansvaret for transaktioner, hvor der 
anvendes undtagelser fra SCA. Dette uanset om en handlende sender med EMS 3DS-data i 
transaktionen eller ej.



Tidslinje: Overgang fra 3DS 1.0 (SecureCode) til EMV 3DS 
(Mastercard Identity Check)

For at sikre funktionaliteten mellem 3DS 1.0 og EMV 3DS, kræves, at 3DS-serverer og ACS-
leverandører supporterer både 3DS 1.0 og EMV 3DS, indtil supporten og understøttelsen af 3DS 
1.0 (SecureCode) er ophørt.

 - 3DS-servere (tidligere kendt som MPI) skal bygges, så de kan supportere både 3DS 1.0 og EMV 
3DS for handlende.

 - ACS-leverandører skal have understøttelse af både 3DS 1.0 og EMV 3DS til kortudstedere.

 - Kortudstedere skal supportere 3DS 1.0 og EMV 3DS for alle kortmodeller (kreditkort, debitkort 
og pre-paid-kort). 

Hvordan ser tidslinjen ud for kortudstedere, handlende og indløsere? 

Den nye standard, EMV 3DS,  vil komme til anvendelse samtidigt med 3DS 1.0 for at gøre 
overgangen så smidig som muligt. På den måde kan kortudsteders ACS-leverandører både 
håndtere transaktioner fra handlende, som anvender den gamle version (3DS 1.0), og handlende, 
som anvender den nye version (EMV 3DS). Og det betyder, at kortudsteder og handlende kan 
skræddersy deres løsning til egne forretningsmål og tidsplaner.

Mastercard vil fortsat arbejde med samtlige aktører og serviceleverandører på det globale 
marked for på bedste vis at understøtte overgangen. Tidsplanen herunder har til formål at hjælpe 
de forskellige aktører med at planlægge udrulningen af EMV 3DS.

EMV 3D Secure

Mastercard 
Identity Check

Forbedret 
version til at 
understøtte 
EMV 3DS

Q2 2018 (Fase 1): 
Smidig validering  

’Early adopter’ 
periode

Nov. 2018 (Fase 2): 
Lancering

Global indførelse  

April 2019: Mandat til EMV 
3DS / Identity Check træder i 
kraft for Norden og Baltikum

December 2020: 
Support og 
understøttelse af 
3DS 1.0 slutter

December 2019: 
EMV 3DS / 
Identity Check: 
Implementering 
færdiggjort globalt

2018 2019 2020

14. september 
2019: SCA-
direktivet 
træder i kraft



Undtagelser til SCA: Hvornår og hvordan skal disse anvendes?

RTS tillader kortudstedere og indløsere at anvende følgende undtagelser for betalinger online:
 - For transaktioner hvor summen er 30 euro eller mindre. Denne undtagelse kræver dog SCA 

for hver sjette transaktion, eller hvis den kumulative sum er højere end 100 euro* siden seneste 
SCA-transaktion.

 - Ved gentagne transaktioner hvor beløb og forbruger er den samme. SCA kræves altid, når en 
forbruger registrerer sit kort ved gentagne transaktioner (første transaktion). Efterfølgende 
transaktioner skal altid indeholde en reference til den første betaling, men kræver ingen SCA. 

 - Når kortudsteder anvender en risikoanalyse. Dette kan gøres på transaktioner, som stemmer 
overens med den sum og det bedrageriniveau, som er defineret af RTS. Et eksempel på oven-
stående er, når en betaling gennemføres af en kortindehaver, som ikke har påvist tidligere 
bedrageririsiko, gennemfører transaktionen fra en enhed, som tidligere er anvendt, på et beløb, 
som er under 100 euro*, og hvor indløserens bedrageriniveau ikke overstiger 13 rentepunkter 
(basis points). 

 - For transaktioner hos handlende, som kortindehaveren har noteret på en ”whitelist” som en  
betroet handlende, kræves kun SCA ved etableringen af og ændringer til denne ”whitelist”. Det 
er kun kortudstedere, som kan anvende denne undtagelse. Hvis ikke indløseren anvender en 
undtagelse til SCA, er kortudsteder ansvarlig for evt. bedragerier, hvis en autorisation er god-
kendt, forudsat at den handlende har sendt en autentificeringsanmodning for transaktionen.  

Fra og med den 14. september bør handlende anvende EMV 3DS-autentificering, hvis der ikke 
gælder nogen undtagelse for indløseren. Hvis en handlende/indløser benytter sig af en undtagelse, 
som er godkendt af kortudsteder, berøres kortindehaveren ikke (dvs. kortindehaveren behøver ikke 
autentificere sig yderligere ved onlinebetaling). 

Autoriserede transaktioner uden at autentificering er tilladt iht. PSD2 RTS  i de tilfælde der 
anvendes en undtagelse for indløseren, dog har disse en lavere godkendelsesgrad.

Hvad er de vigtigste forholdsregler, som en handlende skal tage?

1. Den af den handlende valgte PSP (Payment Service Provider/betalingsgateway) skal 
implementere og håndtere grænsefladen for den handlende til autentificering via EMV 3DS  
og 3DS 1.0 (som ’fall-back’ hvis kortudsteder endnu ikke anvender EMV 3DS).

2. Den handlende skal forberede sig på at håndtere en øget mængde transaktions- og 
forbrugerdata (adresse, e-mail, mobilnummer eller enheds-ID) og sende det videre til sin PSP. 
Det kan kræve kodning af et nyt API eller lignende, som fås hos PSP. Den handlende skal sikre 
sig, at deres kundevilkår er i overensstemmelse med f.eks. GDPR, hvad angår lagring og deling 
af data.

3.  Den handlende skal implementere en autentificeringspolicy, på linje med valgt PSP og 
indløser, som understøtter RTS og dets undtagelsesregler. Specielt omkring TRA-undtagelser 
(Transaction Risk Analysis) og tilsvarende anvendte bedrageriniveauer.

4.  Den handlende skal sikre, at deres indløsere registrerer dem for EMV 3DS hos kortselskaberne.

5.  Den handlende skal opdatere hjemmesiden til at understøtte EMV 3DS, RTS og Mastercard® 
Identity Check™. En af disse opdateringer er at lægge Mastercards logo for  Mastercard 
Identity Check ind på siden.

* Finanstilsynet har til opgave at meddele en tilsvarende værdi i danske kroner (DKK).



6. Hvis en handlende anmoder om undtagelse for SCA, via indløseren, uden autentificering, 
og transaktionen afvises af kortudsteder (især ved andre årsager end finansielle eller 
tekniske nedbrud), skal der findes en automatiseret løsning, så en autentificering via EMV 
3DS anvendes. Hvis den godkendes, skal der gennemføres yderligere en autorisation. Det 
samme gør sig gældende, hvis kortudstederen endnu ikke understøtter EMV 3DS, så skal den 
handlende anvende 3DS 1.0 som ’fall-back’.

7.  Den handlende skal sikre, at deres firmanavn er unikt, og at det anvendes konsekvent i 
transaktionsflowet med indløser og PSP. Derved får de de bedste muligheder for at benytte 
sig af indløserens undtagelse fra SCA.

8.  Den handlende anbefales altid at anmode om en autentificering, specielt for kortudstedere 
som afviser transaktioner, hvor en autentificering tidligere ikke er gennemført.

9.  Integrer funktioner fra EMV 3DS for at kunne tilbyde en optimal, in-app, kundeoplevelse 
sammen med autentificering og for at beholde samme brugergrænseflade under hele 
betalingsflowet. 

10.  Den handlende skal sende en autentificeringsforespørgsel iht. SCA for den første transaktion 
samtidig med, at kunden kobler kortet til gentagne betalinger (recurring payments). For 
at gentagne betalinger kan godkendes, uden at kunden behøver autentificere sig, skal den 
handlende sende en forespørgsel til kortudstederen iht. EMV 3DS med henvisning til den 
første SCA-godkendte transaktion.

11.  I forbindelse med gentagne betalinger, hvor beløbet kan variere i størrelse, eller til en betaling, 
hvor det endelige beløb er ukendt, skal den handlende tydeligt kommunikere og forklare til 
kortindehaveren, hvorfor det første autentificerede beløb kan være forskelligt fra det endelige.

For mere information kontakt venligst din PSP eller indløser.



Ordliste:

Accountholder Authentication Value (AAV) – er et kryptogram/kvittering, som beviser, at en 
onlinebetaling er autentificeret.

ACS Provider – Access Control Server. Tredjepartsleverandør af EMV 3DS-løsninger.

Credential-on-file (COF) – Teknik som betyder, at kortindehaveren ikke behøver opgive sine 
betalingsoplysninger ved hvert køb, da de gemmes hos den handlende/PSP.

EMV 3DS – EMVCo’s standard, som er udviklet for at øge sikkerheden ved onlinebetalinger. 
Mastercard® Identity Check™ bygger på denne protokol.

EMVCo – brancheorganisation som sikrer accept af sikre betalingstransaktioner.

In-app-betaling – Betaling, som sker, uden at køberen behøver forlade den handlendes mobilapp.

PSD2 RTS – EU’s andet betalingsservicedirektiv, som udkom i starten af 2018. Begrebet står for 
”Payment Services Directive 2 Regulatory Technical Standards”.

PSP – Payment Service Provider, også kaldet betalingsgateway, og betalingstjenesteudbydere.

RBA – Risk Based Authentication – Risikobaseret autentificering er et autentificeringssystem 
hos den kortudstedende bank, som tager hensyn til kortindehaverens transaktionshistorik for at 
bestemme den risikoprofil, som er forbundet med transaktionen.

SCA – Strong Costumer Authentication eller ”sikker autentificering af kunden”.

Tokenisering – Teknik som tillader betalinger uden at afsløre kortoplysningerne. I stedet for at 
anvende kortnummeret, skabes et unikt digitalt nummer, som kun kan anvendes med en bestemt 
enhed eller hos en bestemt handlende. 

Whitelist – En liste over de handlende, som har kortindehaverens tillid og derfor ikke kræver en 
lige så høj autentificeringskontrol.


