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DINERS CLUB -KORTIN 
TUNNISTAMINEN

Yhteistä kaikille Diners Club -korteille on 
vasemmassa yläkulmassa oleva Diners Clubin 
logo. Kortin etupuolelle on kohopainettu kortin 
numero, kortinhaltijan nimi, jäseneksitulovuosi 
sekä kortin voimassaoloaika (esim. valid 03/14 
thru 03/17). Kortin kääntöpuolella on mm. 
Discover-logo ja kortinhaltijan allekirjoitus.

Kun kortti on myönnetty yhteistyökumppanin 
kanssa, kortissa on Diners Clubin logon lisäksi 
kyseisen yhtiön nimi. Tällaisia kortteja ovat esim. 
Finnair Plus ja SAS EuroBonus.

Jos kortissa on teksti ”Valid only in…”, kortin saa 
hyväksyä ainoastaan mainitussa maassa.

Diners Club -korttituotteisiin kuuluu myös 
Discover-maksukortti. Discover-korttia käyttävät 
Suomessa pääasiassa amerikkalaiset turistit, ja se 
käy maksuvälineenä siellä missä Diners Club 
-korttikin. Kun sinulla on sopimus Diners Clubin 
kanssa, et tarvitse erillistä sopimusta Discover-
kortin vastaanottamiseksi. Discover-kortin 
varmennusraja on 0 euroa.







DINERS CLUB -KORTIN 
VASTAANOTTAMINEN

Diners Club -sirukortti
Asiakas asettaa kortin sirukortinlukijaan ja 
näppäilee tunnuslukunsa (PIN-koodi). Kortti 
tulee poistaa kortinlukijasta vasta, kun näytöllä 
oleva teksti antaa siihen luvan.

Älä poista korttia kortinlukijasta, jos asiakas ei 
muista tunnuslukuaan. Tunnusluvun näppäilyn 
voi ohittaa laitetoimittajan ohjeiden mukaan. 
Tulosta kuitti, pyydä siihen asiakkaan allekirjoitus 
ja tarkista henkilöllisyys virallisesta 
henkilötodistuksesta. 

Jos siru on vioittunut, kortinlukija ei pysty 
lukemaan sitä. Vedä siinä tapauksessa kortti läpi 
magneettijuovanlukijasta. Kun pääte on 
tulostanut kuitin, pyydä siihen asiakkaan 
allekirjoitus ja vertaa sitä kortin takana olevaan 
allekirjoitukseen. Tarkista asiakkaan 
henkilöllisyys virallisesta henkilötodistuksesta.

Diners Club -magneettijuovakortti 
Asiakkaan maksaessa magneettijuovakortilla, 
vedä kortti läpi magneettijuovanlukijasta. Tulosta 
allekirjoituskuitti ja pyydä siihen asiakkaan 
allekirjoitus. Tarkista, että kortin kääntöpuolella 
oleva allekirjoitus vastaa asiakkaan allekirjoitusta. 
On suositeltavaa, että asiakkaan henkilötiedot 
tarkistetaan aina, kun ostoksen summa ylittää 
50 euroa.



VARMENNUSKÄYTÄNTÖ

Siinä tapauksessa, että varmennusraja ylittyy, 
maksupääte varmentaa ostoksen ottamalla 
automaattisesti yhteyden Diners Clubiin ennen 
oston hyväksymistä.

Diners Club vaatii varmennuksen aina, kun 
ostoksen summa ylittää 30 euroa, ja aina, kun 
käytetään magneettijuovaa. Discover-kortin 
varmennusraja on 0 euroa.

Maksupäätetoimittajalta voit varmistaa, että 
varmennusrajat ovat päätteessä ajan tasalla. 
Ostotapahtuma on aina varmennettava 
kokonaissummaltaan, eikä sitä saa jakaa 
useampaan pienempään summaan. 

Linjahäiriötilanteessa voit soittaa maksuttomaan 
numeroon 0800 9 5555, jossa sinua avustaa 
pohjoismainen palvelukeskus.

Hyvitys / kaupan peruutus
Tee hyvitys maksupäätteen ohjeiden mukaisesti. 
Hyvitys on tehtävä aina samalle kortille, jolle 
alkuperäinen veloitus on tehty. Jos maksupääte 
ei hyväksy hyvitystä, ota yhteys Diners Clubin 
liikepalveluihin, puh. 09 6939 9334.



MITÄ TEHDÄ, JOS...

Maksupääte ei tunnista korttia?
Jos maksupääte ei tunnista korttia,  
ota yhteys laitetoimittajaasi.

Epäilet väärinkäyttöä?
Tarkista henkilöllisyys ja soita Diners Clubin 
varmennusnumeroon 0800 9 5555 ostoksen 
summasta riippumatta. Diners Club maksaa 
väärinkäyttötapauksissa kiinniottopalkkion.

Kortista puuttuu allekirjoitus?
Tarkista asiakkaan henkilöllisyys viranomaisen 
myöntämästä kuvallisesta henkilötodistuksesta 
ja pyydä häntä allekirjoittamaan kortti heti.

Allekirjoitukset eivät täsmää?
Tarkista asiakkaan henkilöllisyys viranomaisen 
myöntämästä kuvallisesta henkilötodistuksesta 
ja soita Diners Clubin varmennusnumeroon 
toimintaohjeiden saamiseksi.



E-SERVICE 
-VERKKOPALVELU 

E-service on sinulle tai tilitoimistollesi 
erinomainen työväline maksutapahtumien 
seurantaan. E-service -palvelun avulla voit:

• seurata liikkeesi Diners Club 
-maksutapahtumia

• tarkistaa, milloin tapahtumat on maksettu 
pankkitilillesi

• hakea yksittäisiä maksutapahtumia eri 
hakukriteerien mukaan

• nähdä tapahtumien brutto-, netto- ja 
provisiomäärät eriteltyinä

• ladata maksutapahtumat Excel-taulukkoon ja 
hyödyntää sitä tarpeen mukaan

Jos yritykselläsi on useita toimipisteitä, voit 
yhdellä tunnuksella seurata kaikkien 
toimipisteiden tapahtumia. E-service -palvelun 
löydät osoitteesta dinersclub.fi, Kirjaudu. 
Palveluun kirjautuminen vaatii koodin, jonka 
tilauslomakkeen löydät verkkosivuiltamme: 
dinersclub.fi/lomakkeet.

Tunnukset e-service -verkkopalveluun
E-service -palvelussa voit seurata Diners Club 
-kortilla tehtyjä maksutapahtumia. Palveluun 
kirjautuminen vaatii koodin, jonka saat 
tulostamalla lomakkeen verkkosivuiltamme ja 
lähettämällä sen täytettynä Diners Clubiin. 





HYVÄ TIETÄÄ

Yhteystietojen muutos
Muistathan ilmoittaa Diners Clubiin, jos  
yrityksesi omistussuhteissa, yhtiömuodossa tai 
yhteystiedoissa tapahtuu muutoksia.

Pankkitilin muutos
Ilmoita pankkitilin muutoksesta aina kirjallisesti. 
Muutoslomakkeen löydät verkkosivuiltamme. 
Lähetä henkilökohtaisesti allekirjoitettu lomake 
Diners Clubiin joko faksilla tai postitse.

Liiketunnus
Diners Club -liiketunnus on merkitty 
liittymissopimukseen. Ilmoita liiketunnus 
laitetoimittajallesi, joka lisää sen 
maksupäätteeseen tai kassajärjestelmän 
tiedostoon. Päivityksen jälkeen maksupääte 
tunnistaa kortin.

Etämyynti
Etämyyntiä varten on erillinen sopimus, säännöt 
ja vastaanotto-ohjeet. Lisätietoja saat numerosta 
09 6939 9334.



Diners Club -tilitykset pankkitileille tehdään joko 
viitteellisinä tai viitteettöminä. Vaihtoehdot ovat 
seuraavat: 

Viitteetön maksatus
A. Tiliotteella on liiketunnus sekä brutto-, netto- 
ja palvelumaksu eroteltuna. Tiedot toimitetaan 
tilityksen viestikentässä. Tiedoille ei ole viestissä 
määritelty kiinteää paikkaa.

B. Tiliotteella on liiketunnus sekä brutto-, netto- 
ja palvelumaksu eroteltuna. Tiedot toimitetaan 
tilityksen viestikentässä. Tiedoille on viestissä 
määritelty kiinteä paikka. Diners Clubista on 
saatavissa kuvaus viestistä.

Viitteellinen maksatus
C. Maksu tehdään viitteellä, joka on toimitettu 
Diners Clubiin maksuaineistossa.

D. Maksu tehdään viitteellä, joka muodostuu 
seuraavasti:  
0 + liiketunnus + 0 + tilityseränumero + tarkenne 
(1+11+1+6+1 merkkiä)



Uudet asiakkaat löytävät liikkeesi,  
kun sen ovessa on Diners Club -tarra.

Diners Club Finland, 
Diners Club Nordic AB:n sivuliike 

00036 DINERS CLUB 
Puh. 09 693 991 

Faksi: 09 6939 9471 
Liikepalvelut: 09 6939 9334 
Myyntilupavarmennukset: 

0800 9 5555

dinersclub.fi
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Täydennä tähän liiketunnuksesi:
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