
* Functies verschillen per versie.

 EMV® is een geregistreerd handelsmerk in de VS en andere landen en een niet-geregistreerd handelsmerk in andere landen. Het EMV-handelsmerk is eigendom van EMVCo.

Een verbeterd beschermingsniveau.
American Express SafeKey 2.0 is gebaseerd op de wereldwijde standaard EMV® 3-D 
Secure die is ontwikkeld in samenwerking met belangrijke partijen in de markt. SafeKey is 
ontwikkeld om in een voortdurend veranderende online betaalomgeving fraude tegen te 
gaan en functioneert op mobiele en andere apparaten. 

American Express SafeKey 2.0 wisselt gedetailleerde informatie uit tussen kaartaccepterende bedrijven en 
kaartuitgevers. Door deze gegevens te verzamelen, wordt fraude verminderd en geeft het kaarthouders nog 
meer veiligheid bij hun e-commercetransacties. Andere kenmerken* zijn:

• Ondersteuning voor winkelbehoeften in browsers en 
niet-browsers zoals in-app aankopen op smartphones 
en andere apparaten

• Mogelijkheid om direct te integreren met app- 
en browser-gebaseerde betaalmethoden van 
kaartaccepterende bedrijven

• Ondersteuning van tokengebaseerde transacties 
voor betere beveiliging, voor de uitbreiding van het 
tokengebruik in de sector

• Maakt verificatie van niet-betaling mogelijk, zoals het 
koppelen van een kaart aan een digitale portemonnee

• Mogelijkheid voor het kaartaccepterende 
bedrijven om verificaties te initiëren (bijv. voor 
terugkerende facturering, postorderbedrijven en 
telefoonorderbedrijven)

• Verbeteringen in de gebruikerservaring en 
betaalprocessen voor kaarthouders

• Aanvullende ondersteuning voor PSD2
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AMERICAN EXPRESS SAFEKEY® 2.0
BESCHERM UW BEDRIJF EN KLANTEN TEGEN 
ONLINE FRAUDE.



Vergelijkingstabel American Express SafeKey®

Kenmerk SafeKey 1.0 SafeKey 2.0

Gebaseerd op industriestandaard 3-D Secure l l

Extra beveiligingslaag bij het afrekenen l l

Verificatie van betaling l l

Browsergebaseerde verificatie l l

Flexibiliteit voor kaartuitgevers met betrekking tot verificatiemethoden 
(bijv. eenmalige wachtwoorden en risicogebaseerde besluiten, etc.)

l l

Ondersteuning voor PSD2-conformiteit l l

Ondersteuning voor meer gegevenselementen voor probleemloze 
verificaties

Beschikbaar in de VS 
en haar deelstaten

l

App-functionaliteit (in-app) mogelijk — l

Verificatie van niet-betaling — l

Tokengebaseerde transacties — l

Out-of-band-verificatie — l

Door kaartaccepterende bedrijven geïnitieerde verificaties — l

Ontkoppelde verificatie — l

Aanvullende indicatoren PSD2 — l

Wat betekent SafeKey voor u? 
Een betere, veiligere online winkelbeleving voor iedereen
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Ga voor meer informatie of om u aan te melden voor SafeKey 
naar www.amexsafekey.com.

Kaartuitgever

Versnelt probleemloze 
verificatie dankzij 

gedetailleerdere 
gegevens

Biedt een eenvoudige, 
gestandaardiseerde 

benadering om te controleren 
of de klant ook echt de 

kaarthouder is, om het risico op 
fraude te verkleinen en ervoor 

te zorgen dat minder aankopen 
voortijdig worden afgebroken

Kaartaccepterend bedrijf Kaarthouder

Biedt een soepelere 
ervaring, meer gemak en 
betere beveiliging tijdens 

e-commercetransacties en 
accountverificaties

Opmerking: Voor sommige van deze functies is mogelijk aanvullende certificering vereist.
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