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Виртуален ПОС от KBC Банк



Чрез услугата Виртуален ПОС на KBC Банк, Вие имате възможност да 
приемате безналични плащания с банкови карти - клиентът плаща избраната 
стока/услуга от комфорта на своя дом.

Защитата и безопасността на това плащане е гарантирано от банката
и е в съответствие със световните и европейски стандарти за сигурност.

Към стандартната услуга Виртуален ПОС, KBC Банк има удоволствието да Ви 
представи и следните, нови за пазара възможности:

✓ Възможност за преавторизация и блокиране на сума за определен период

✓ Иницииране на кредитни операции към клиент

✓ Абонаментно плащане и плащане с един клик от страна на клиент (one click 
payment)

✓ Плащане чрез платежен линк (pay by link) – без необходимост от сложна 
интеграция с Вашия сайт

✓ Плащане чрез интеграция на QR код

В допълнение бихте могли да се възползвате и от:

✓ Възможност за персонализиране на платежната страница

✓ Проследяване на всички плащания в реално време

Виртуален ПОС от KBC Банк 
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1. Клиентът добавя стоката/услугата в електронната си пазарска чанта, потвърждава сумата и пристъпва към плащане

2. На този етап клиентът се пренасочва към защитена страница/ среда поддържана от банката

3. Електронният магазин/сайтът изпраща информация до платежния сървър (защитената страница) за покупката и сумата

Как се осигурява сигурността на плащането
в електронен магазин с интегриран Виртуален ПОС

4. Клиентът въвежда в защитената страница данни за картата си – номер на карта, 

валидност и CVV/CVC (трицифрен код от гърба на картата)

5. Платежният сървър, обработва заявката на електронния магазин съгласно стандарта

3DS2, което изисква дву-факторна автентикация на клиента. Конкретният метод на

автентикация на клиента се определя от банката издател на картата, но той би могъл да

бъде статична парола + динамична парола, биометрично потвърждение и т.н.

6. Отправя се запитване за авторизация (проверка на наличност и статус на картата) 

към банката издател на картата

7. На клиента се визуализира резултатът на транзакцията – одобрена или отказана

8. При одобрена транзакция стоката/услугата се изпраща на клиент

9. Стойността на покупката се получава/заверява по Вашата сметка

✓ Вие/търговецът няма достъп до чувствителните картови данни!

✓ Виртуалният ПОС на KBC Банк отговаря на стандарта 3DS2 – клиентът се
автентифицира със задълбочено установяване на личността
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Ситуация:

Георги прави резервация в хотел – услугата 
изисква блокиране на депозит

Функционалност:

Имате възможност да направите т.нар. 
преавторизация – блокирате определена сума 
пари по картата на клиента

В случай, че клиентът не се възползва от 
резервацията, можете да удържите no-show такса 
от вече блокираната сума

Или в зависимост от броя дни престой на клиента 
може да удържите съответната стойност до 
размера на вече блокираната сума

Услугата преавторизация е много удобна в 
случаите, в които не е сигурно каква ще бъде 
финалната стойност на стоката/те или услугата –
често се ползва при rent-a-car, хотели и при 
динамични промени в складовите наличности
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Преавторизация (Preauthorization)



Ситуация:

Гергана е закупила дрехи от онлайн магазин, но 
част от тях са некоректен размер и тя ги връща на 
търговеца

Функционалност:

Когато получите върната стока имате възможност 
да възстановите тяхната стойност обратно по 
картата на клиента.

Единственото, което е необходимо да направите е 
през Административния портал да намерите 
оригиналната транзакция и да инициирате 
връщане на избрана от Вас сума.
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Кредитни транзакции (Refund)



Ситуация:

Иван е поръчал храна от любимия си ресторант, но 
часа на доставка, която му обявяват не го устройва 
– той се обажда и отменя поръчката

Функционалност:

В този случай през Административния портал 
инициирате пълно връщане на сумата обратно по 
картата на клиента/ сторно на операцията
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Обратна транзакция (Reversal)



Ситуация:

Христо е Ваш редовен клиент, често пазарува в сайта Ви и има клиентски 
профил. Желае, когато плаща да не се налага да вписва номер на карта, 
валидност, CVV и да не се налага да потвърждава допълнително всяка 
транзакция – той Ви има доверие.

Функционалност:

Давате възможност на клиента да запази данни за картата си в профила, 
който има във Вашия сайт.

Чувствителните данни за картата като номер, валидност, CVC не се 
съхраняват във Вашия сайт/системи, а в системите на банката и тя отговаря 
за сигурността им.

Банката генерира токън, който Вие съхранявате в профила на клиента.
Той играе ролята на референтен ключ към истинските картови данни, 
които се ползват при инициирането
на всяка следващо плащане.

N.B. Когато плащането се генерира по този начин, няма изискване за 
потвърждение на операцията със задълбочено удостоверяване на 
идeнтичността (въвеждане на парола, биометрично потвърждени и т.н.)

Плащането се извършва само с един бутон „Плащам“ – т.нар. One-Click 
Payment

Услугата Съхранение на карта е много удобна
и полезна, когато предоставяте абонаментен тип услуга – така ще имате 
възможност да инициирате плащането на съответната услуга без да е 
необходима намеса от страна на клиента (напр. месечна такса
за фитнес, комунални услуги и т.н. )
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Съхранение на карти (Cards on file)



Ситуация:

Васил иска да изпрати букет цветя от Вашия магазин за рождения ден на 
майка си – той живее в друг град и не може да плати на място в магазина 
Ви или да ползва услугата наложен платеж. Единствената възможност е 
да плати от разстояние с карта, но Вие нямате интегриран на сайта си 
Виртуален ПОС

Функционалност:

KBC Банк Ви предоставя възможност да приемате плащания с карти без 
да имате интегриран Виртуален ПОС.

Чрез достъпа Ви до Административния панел можете да изпратите е-
мейл до клиента с данни на поръчаната стока/услуга, фактура – в този е-
мейл KBC Банк ще помести линк за плащане.

Когато клиентът кликне върху този линк той ще бъде пренасочен към 
Защитена страница на банката, в която вече са въведени номер на 
поръчка и сума за плащане.

Клиентът извършва плащането според всички правила за картови 
транзакции, а Вие получавате сумата по сметката си в KBC Банк

Услугата Плащане през линк е удобна за търговци, които нямат сайтове 
или имат сайтове без интегриран ПОС терминал. Това значително 
намалява разходите във връзка с изграждането и поддържането на 
електронен магазин с интегриран ПОС терминал и е много подходящо за 
по-малки търговци.

Подходящо е за търговци, които търгуват през социалните мрежи –
Facebook, Instagram и т.н.
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Плащане през линк (Pay by link)



Ситуация:

Таня цени времето си и пазарува в магазини, където 
има възможност за самообслужване/ self-serve

Функционалност:

KBC Банк Ви предоставя възможност да 
имплементирате вътрешна система, чрез която 
цената на стоката и съответния механизъм на 
плащане се инициира чрез сканиране на бар-код с 
телефон.

Зад този бар код на практика стои Вашия виртуален 
ПОС, чрез който се извършва плащането.

Възможностите за имплементация са различни и 
зависят от Вашите изисквания и бизнес модел.

Услугата плащане чрез QR код е подходяща за 
супермаркети, бензиностанции и други търговци, 
където има висок човекопоток .
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Плащане чрез QR код



✓ Страницата може да поддържа различни езици

✓ Информацията за номер на поръчката, описание и сума за плащане се генерира от Електронния магазин и се зарежда автоматично в 
платежния модул

В допълнение:

✓ Възможност да изградите собствен изглед и да поставите Вашето лого на самата страница

✓ Възможност за адаптиране с дизайна на собствената Ви уеб-страница 10

Изглед на Защитена страница (check-out)



✓ Достъпване на информация и статус на извършените транзакции в реално време

✓ Възможност за иницииране на пълно или частични възстановяване на постъпило плащане (reversal/ 
refund)

✓ Възможност за генериране на Плащане през линк

✓ Възможност за параметризиране на връзките с платежния сървър

✓ Възможност за рестриктиране на определена карта или IP адрес да извършват плащания към Вас чрез 
поставянето им във Ваш ограничителен списък. Такъв централизиран списък се поддържа и от 
платежната система, като решението да приемете или не плащане с карта от този списък е изцяло Ваше. 
Така получавате допълнителна защита и контрол на плащанията. 11

Изглед Административен портал



1. В интернет страницата да бъде обозначено със съответните лога и знаци наличието на плащания с:

✓ банкови карти Visa и MasterCard

✓ 3DS2 схема на плащане – Visa Secure /MasterCard Identity Check

2. Да бъдат посочени данни за търговеца

✓ постоянен адрес

✓ данни за контакт

3. Да има информация за предприетите мерки за защита на личните данни на картодържателя

4. Ясно описание/снимкови материали на предлаганите стоки и/или услуги

5. Ясно обявяване на дължимата цена, валутата в която е обявена и всички дължими данъци, такси и допълнителни разходи 
за клиента

6. Политики за отказ на картодържателя от направена поръчка / услуга – срокове, неустойки, начин и условия за предявяване 
на отказа

7. Политики за доставка на стоки/предоставяне на услуги- срокове, цени, начин

8. Политики за връщане на стоки и възстановяване на платените суми- срокове и условия, при които се приемат върнатите 
стоки

* В цената да не се включват никакви допълнителни такси или комисиони, свързани с извършването на транзакция през 
виртуален ПОС терминал
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Изисквания към страницата на търговец



Ако сте нов клиент

1. Кандидатствате за Виртуален ПОС

2. Получавате одобрение от KBC Банк

3. Подписвате договор

4. Получавате технически спецификации

5. Изграждате връзка с платежния сървър

✓ генериране на частни и публични 
ключове

✓ инсталиране на серитфикати за 
изграждане на сигурна SSL сесия

✓ предоставяне на URL адрес за връзка

6. Провеждате тест

7. Попълвате регистрационна форма

8. Интегрирате на реална/продукционна 
среда
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Регистрация и стъпки

*Подробно ръководство и технически спецификации на български и английски език ще получите след одобрение

*Само след успешно провеждане на тестове може да преминете към реална (продукционна) работа на вашия

виртуален ПОС терминал



Сектор АТМ и ПОС

Николай Ватев
E-mail: Nikolai.Vatev@kbcbank.bg
Тел.: (02) 8610 564

Тотьо Петков
E-mail: totyo.petkov@kbcbank.bg
Тел.: (02) 8610 567

Отдел
Карти и дигитални картови плащания:

Йордан Попов
E-mail: Yordan.POPOV@kbcbank.bg
Тел.: (02) 8610 126

+359882 538 632

Бизнес въпроси:
Отдел Карти и дигитални картови плащания

Елмира Тодорова

E-mail: Elmira.TODOROVA@kbcbank.bg
Тел.: (02) 8610 232
Мобилен: +359887 957 918
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Въпроси, Технически параметри и специфични казуси


