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Постигнете повече с Вашия бранд!

Вашето лого
Вашето лого е символ на всичко, с което се
занимава вашият бизнес, и ясно визуално
изражение, което вашите клиенти
разпознават и на което имат доверие – но
това не е всичко.
Благодарение на сътрудничеството с
водещи финансови институции, ние
превърнахме вашето лого в мощен
инструмент, който дава на потребителите
яснота около това, което са купили и от
кого са го купили. Каква е целта ни?
Елиминирайте объркването при
разпознаване на извършениете транзакции,
намалете обема на възстановявените
поради оспорени трансакции плащания,
разширете присъствието на марката ви и
подобрете клиентското изживяване.

Започнете сега
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Предоставя яснота – когато и където това
е необходимо

Каним търговците по целия свят да качат
своите лога и да дадат своето съгласие за
тяхното използване в приложенията за
дигитално банкиране, на нарастващ брой
водещи световни издатели на карти (банки,
кредитни съюзи и др.). Тези лога ще бъдат
свързани със съответните транзакции,
добавяйки ясна визуална връзка, за да
помогнат на картодържателите бързо да
идентифицират покупки, които са
направили и да избегнат ненужни спорове.
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Ето как това работи

Първа Стъпка

Попълнете онлайн
формуляра и ни
предоставете вашето
лого в желания формат.

Трета Стъпка
Втора Стъпка

Вашето лого ще бъде
достъпно в по-голям
брой приложения за
дигитално банкиране.

Клиентите лесно ще
разпознаят своите
покупки, когато видят
вашето лого до
съответните транзакции.
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Участието има своите предимства!
Намалява измамите

Подобрява
клиентското
преживяване
Намалява върнатите суми
по оспорени заявки

Разширете присъствието
на вашата марка
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Започнете сега

Малкото налична информация и неясните обяснения досега караше картодържателите да се съмняват в
легитимността на своите покупки и често бяха принудени да се свързват с банката си, за да оспорят неразпознатите
транзакции. Това беше до сега!
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Преди

След

•
•
•
•

Ethoca Air $655.69.
Без лога.
Ясни лога
Ясни търговски имена
Незабавно разпознаване от
картодържателя – по-малко
оспорени трансакции и
оплаквания

•
•

EAFFLight2098 $655.69.
Без лога.
Неясно описание на
търговеца

•

Объркването на
картодържателите води до
оспорване на трансакции и
оплаквния към банки

•

Лошият опит на клиента
намалява лоялността му към
марката
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Често задавани въпроси

Вижте често задавани въпроси

Отговорихме на някои от най-често задаваните въпроси относно тази
инициатива и ги събрахме тук за Вас. Имате въпрос, който не е
включен? Моля, изпратете ни имейл на customerservice@ethoca.com.
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Постигнете повече с Вашия бранд!

Благодарим ви, че ни помогате
да подобрим преживяването
на потребителите!

За списъка с често задаваните
въпроси, моля, натиснете тук.

За да започнете процеса, моля, попълнете формуляра по-долу и
качете вашето лого. След като формулярът бъде изпратен, ще
получите имейл с молба да потвърдите имейл адреса си.

Ethoca

Registration Page
Страница за регистрация
Собствено име
Собствено име на подателя

Email
Имейл адрес на фирмата на подателя.
Моля, обърнете внимание, че не се
приемат безплатни имейл домейни.
Име на фирмата
Публично достъпно име
URL
Уебсайт на компанията. Моля,
обърнете внимание, че той трябва да
съответства с домейна на имейла.

Улица
Адрес на централния офис (име на улица, номер)

Всички задължителни полета за
маркирани с *.
Фамилно име
Фамилно име на подателя

Телефонен номер
Бизнес телефонен номер
Юридическо име
Име на юридическото лице

Град
Град на централния офис

Държава/регион (държава/регион на
централния офис)
Щат/регион (само за САЩ/Канада) Държава/
провинция на централен офис
Пощенски код
Пощенски код на централен офис
Прикачете логото на компанията
Изберете файл/Файл не е избран

Максимален размер на лого: <5mb.
Допустими файлови формати: .JPG, .PNG
и .SVG (за предпочитане). Идеалният файл
с лого е в квадратно съотношение.
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Натиснете тук, за да прегледате Общите условия на Mastercard

Като отметнете това поле, вие и
вашата компания се съгласявате с
условията за ползване. Отметнатото
поле ще се счита, като поставен от
Вас подпис по отношение на
условията за използване.
Изпращане

За допълнителни инструкции или въпроси, моля изпратете имейл на
customerservice@ethoca.com
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Често задавани въпроси

Mastercard/Ethoca програма за показване на лого
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Къде ще бъде показана моята марка/моето
лого?

Логата и търговски марки на брандовете ще бъдат свързани със
съответните транзакции в приложенията за дигитално банкиране на
участващите издатели на карти (банки, кредитни институции и др.) по
целия свят.

Точното местоположение на логото ще варира в зависимост от дизайна на
заявлението на финансовата институция. Но обикновено това ще бъде
непосредствено до покупката в списъка с транзакции на картодържателя.
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Колко ще ми струва това?

Няма разходи, свързани със споделянето на
марката/логото на вашия бранд, както и за
участието в тази инициатива.
Това решение само за
транзакции, извършени с
Mastercard ли се отнася?

Кога логото ми ще бъде видимо в приложенията
за дигитално банкиране?

Не, отнася се до всички трансакции,
извършено с кредитни и дебитни карти на
водещи брандове като Mastercard, Visa,
American Express, Discover и други.

Наличието на вашето лого в приложенията
за дигитално банкиране зависи от степента
на готовност на отделните финансови
институции.
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Какви критерии трябва да бъдат спазени, за да може
логото ми да бъде прието?

Предаденото лого трябва да бъде
много подобно на това от
предоставения URL адрес.

Предоставеният URL адрес трябва да бъде публично
достъпен.

Вашият имейл адрес трябва да
използва същия домейн като
предоставения URL адрес.
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Всякакъв вид търговци ли могат да участват?

Всички търговци могат да участват в инициативата.

Има ли териториални ограничения?
Това е глобална инициатива и няма регионални
ограничения.
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Какви са ползите от участието?

Търговците могат да се възползват по няколко начина

Подобрявате потребителското
изживяване на вашите клиенти,
увеличавате доверието и им
спестявате изнервящите
оплаквания и броя на оспорени
заявки.

Намаляване на броя оспорени трансации и фалшиви
заявки за измами, благодарение на което ще се радвате
на по-малко скъпи възстановявания на плащания.

Повишавате видимостта и разпознаваемостта на марката/
логото на вашия бранд. Те ще се виждат, когато клиентите ви
преглеждат своите онлайн извлечения.

ИПо-малко случаи на фалшиви заявки за измами. Изследванията на
Ethoca/Aite Group показват, че 25% от заявките за измами са
причинени от объркване в проследяването на транзакциите.
Включвайки вашата марка/лого, вие давате на клиентите ясна
визуална връзка с търговеца, при който е извършено плащането,
премахвайки объркването и спирайки фалшивите заявки за измами.
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Има ли ограничения за видовете лога, които могат да
бъдат изпратени?

Логотата не трябва да
включват съдържание,
което е обидно,
чувствително,
разстройващо,
предназначено да отврати
или с изключително лош
вкус. Примерите включват:

Обидно, дискриминационно или
подвеждащо съдържание,
включително препратки или
коментари към религия, раса,
сексуална ориентация, пол,
национален или етнически
произход и други.
Лога с открито сексуално или
порнографски съдържание.

Лога, които съдържат
реалистични изображения на
мъртви, осакатени, измъчвани
или малтретирани хора или
животни, или със съдържание,
което насърчава насилие.
Лога, които съдържат недопустими коментари с
религиозен характер или неточни и подвеждащи цитати
от религиозни текстове.
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Кой има правомощия да одобри използването на логото
на компанията ми?

Само собственикът или
упълномощено от него за това лице
имат право да разрешат
използването на логото в тази
инициатива. Ако не сте сигурни
дали да одобрите ползването на
вашето лого, моля, обърнете се към
вашите правни или маркетингови
отдели за указания.
Какъв трябва да е форматът на марката/логото?
Допустимите формати са: JPG, SVG и PNG. Други
файлови формати ще бъдат отхвърлени.
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Какво е ограничението при размера на марката/логото
на бранда?

Размерът на файла трябва да бъде по-малък от 5MB.

Как мога да кача променено си логото?
Попълнете информцията в онлайн формуляра (както при
първото качване) и качете актуализираното лого. Ние
гарантираме, че то ще замести това, което сте изпратили
преди.
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Условия за ползване
Условия за ползване на микросайт
Моля, прочетете тези условия за ползване („условия за ползване“) внимателно преди
използване на платформата на микросайт („платформата“). За добро и пълноценно
разглеждане на възможността за достъп и добрата степен на работа, които се осигуряват,
платформата предоставя възможност за mastercard за лицензиране на търговски марки/лого и
получаване на необходимите съгласия за подобряване на потребителската прозрачност и
подпомагане минимизирането на възможността за извършване на измами в екосистемата. Чрез
извършване на достъп до платформата, вие (а) се съгласявате и се обвързате с настоящите
условия за ползване; и (б) декларирате, че имате законовото право да сключвате договори и сте
пълнолетен според законодателството на държавата, в която пребивавате (най-малко на 18
години в повечето държави). Ако приемате настоящите условия за ползване от името на
дружество или друго юридическо лице, вие декларирате и гарантирате, че сте упълномощени и
законно можете да представлявате тези лица. Ако не се съгласите с тези условия за ползване, не
можете да използвате платформата. В настоящите условия за ползване под „вие“ се има
предвид вас и вашето дружество („търговец“) или юридическо лице, а под „ние“ или „нас“
означава mastercard international incorporated и неговите филиали („mastercard“).
Регистрация
При регистрация ще получите имейл за потвърждение за целите на проверката. Трябва да
отговорите на този имейл в рамките на определените срокове или акаунтът ви ще бъде изтрит
от системата.
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Търговецът предоставя на Mastercard ограничен, неизключителен, безвъзмезден, подлицензируем, лиценз за
територията на целиа свят за периода на Срока за показване на логото (марките) на търговеца (както е определено
по-долу): (1) на съответните издатели на карти в съответните картодържателски електронни извлечения,
предоставени онлайн или в рамките на приложение за банкиране на картодържател, както и на цифровите разписки,
предоставени от издателите на картодържателите; („Лицензираната употреба“). Единствено с цел да се предостави
възможност за упражняване на лицензираната употреба, Mastercard ще има право да предоставя подлицензии на
логото (марките) на търговеца на участващите издатели на карти и / или доставчици на услуги на такива издатели
(„Упълномощени подлицензополучатели“). Предоставянето на сублицензии се осъществява по разумна преценка на
Mastercard, при условие че: (а) всички употреби на логото (марките) на търговеца от упълномощени
подлицензополучатели ще бъдат ограничени до лицензираната употреба и в съответствие с условията на настоящото
споразумение; и (б) Mastercard носи отговорност за действията или бездействията на упълномощени
подлицензополучатели, които представляват нарушение на някое от условията на настоящото споразумение.
Търговецът потвърждава, че Mastercard има правото да показва логото (марките) на търговеца на участващите
издатели, упълномощени представители на издателите и / или директно на картодържателите чрез API или друг
договорен метод с участващите издатели с цел подобряване на клиентския опит на картодържателя, осигурявайки
прозрачност на картодържателя , удовлетворяване на запитвания на картодържателя и / или разследване на
оспорени транзакции с карти (което може да включва разследване дали идентифицираната транзакция е била
измамна или не или разрешаване на спор с картодържателя). Това може да се реализира чрез електронна
комуникация, включително, без ограничение, чрез показване на съхраненото (ите) лого (марки) на търговеца на
участващите издатели и / или картодържатели директно чрез API, чрез всяко банково приложение, използвано от
участващия издател, независимо дали онлайн и / или чрез приложение за мобилно банкиране или друг метод,
използван от участващите издатели в помощ на техните картодържатели (независимо дали сега съществуват или са
създадени в бъдеще).
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Във всеки случай показът може да бъде реализиран директно от Mastercard към участващия издател, упълномощен
представител на издателя и / или картодържателя или косвено от един или повече оторизирани доставчици на
услуги на Mastercard или на Търговеца. Търговецът ще предостави логото (марките) на търговеца на Mastercard във
формат, посочен от Mastercard. Търговецът се задължава да предостави на Mastercard последното/най-актуалното
лого (марки) на търговеца и своевременно да предостави на Mastercard актуализираната версия, в случай че се
измени, през целия срок на споразумението. Mastercard признава, че Търговецът е собственик на Логото (марките)
на Търговеца и всички свързани с тях пефекти и репутация, а всяко използване на Логото (марките) на Търговеца и
всякакви ефекти и репутация, натрупани от тях, ще бъдат в полза единствено на Търговеца. Търговецът заявява, че
логото на търговеца, изпълнението на задълженията му по настоящите Условия за ползване и упражняването от
Mastercard на лиценза, предоставен съгласно клаузата на настоящото споразумение, не нарушават правата на
интелектуална собственост на трети страни. Търговецът декларира и гарантира, че е изключителен собственик или
упълномощен лицензодател на всички права върху логото (марките) на търговеца, и че има право да предостави
лиценза съгласно настоящите Условия за ползване. „Лого (марки) на търговеца“ означава всяко лого, използвано от
Търговеца във връзка с ежедневните операции на Търговеца и което може да бъде идентифицирано от
Картодържателя и е предоставено от Търговеца на Mastercard в съответствие с настоящите Условия за ползване.
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Политика за поверителност
Mastercard признава важността на зачитането на поверителността на тези, които използват Платформата и решат да
се възползват от програмите и информацията, предлагани чрез нея. Глобалното известие за поверителност на
Mastercard (свързано по-долу) предоставя преглед на това, което можете да очаквате, когато се регистрирате в
някоя от нашите програми или просто разгледате Платформата. Различни или по-подробни правила ще бъдат
приложими за определени страници в нашата платформа или продукти или услуги. Глобално известие за
поверителност.
Срок и прекратя
Тези Условия за ползване са в сила, докато не бъдат прекратени, както е предвидено тук. Ние можем да спрем
или прекратим тази Платформа и Условия за ползване по всяко време, без причина или предварително
уведомление и по каквато и да е причина. Можете да прекратите настоящите Условия за използване по всяко
време, като изпратите известие за прекратяване на customerservice@ethoca.com с думата „прекратяване“ в
темата.
Нашите права за интелектуална собственост
Освен по отношение на логото на търговеца, както е описано по-горе, ние или нашите филиали, доставчици, бизнес
партньори или лицензодатели притежаваме и запазваме всички права, заглавия и интереси, включително всички
интелектуални права и права на собственост, в Платформата, производни произведения на предходни; (ii) нашите
системи; (iii) марките Mastercard (дефинирани по-долу); (iv) всички отзиви; и (v) цялата поверителна информация
(дефинирана по-долу) (заедно „Имуществото на Mastercard“) и си запазва всички права върху нея. („Марки на
Mastercard“) означава имената, търговските имена, търговските марки, марките за услуги, лозунгите, логата, имената
на домейни или други знаци, свързани с Mastercard и свързаните с него дружества.
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Конфиденциална информация
Под „Конфиденциална информация“ се разбира Платформата и Условията за ползване, всякаква друга информация,
свързана с Микросайта, която: (i) ни предоставя бизнес предимство или възможност да получим бизнес предимство
или разкриването на която би могло да навреди на нашите интереси, или (ii) която е или: (а) маркирана
„ Поверително “,„ Ограничено “,„ Запазена информация “или друга подобна маркировка, (б), за която се знае, че е
поверителна и конфиденциална, (в) получена при обстоятелства, налагащи разумна преценка, че информацията е
конфиденциална. Освен по отношение на търговските лога, както е изрично описано в настоящите Условия за
ползване, Поверителната информация е и ще остане наша собственост. Лиценз или друго право върху поверителната
информация не се предоставя. Не можете да използвате или разкривате поверителна информация без нашето
предварително писмено съгласие, освен на вашите служители и представители, само при необходимост и
единствено с оглед реализиране изпълнението на вашите задължения по настоящото споразумение, както и при
условие че тези служители и представители са сключили писмени споразумения с вас, предвиждащи поне същата
защита на конфиденциалната информация, предвидена в настоящите Условия за използване, която ограничава
използването и разкриването на такава информация. Тази разпоредба не прекратява действието си и остава валидна
независимо от прекратяването на настоящите Условия за ползване, докато конфиденциална информация се намира
във ваше притежание.

Електронни съобщения
Вие сприемате и се съгласявате да получавате по електронен път всички съобщения, споразумения, документи,
известия и оповестявания (общо „Съобщения“), които предоставяме във връзка с Платформата. Ние ще Ви
предоставим тези Съобщения, като ги публикуваме на Платформата и / или като Ви ги изпратим по имейл на
основния имейл адрес, посочен в нашите бази данни.
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Обезщетение
Вие обезщетявате нас и нашите филиали, бизнес партньори, доставчици и лицензодатели, както и наши, съответно
техни, представители, служители, сътрудници, директори, филиали, наследници и възложители, за всички вреди,
претенции, загуби, щети, искове, глоби, неустойки, разходи и разноски, включително адвокатски възнаграждения в
разумен размер, разходи и експертни разходи (общо „Загуби“), свързани или възникнали във връзка с нарушение на
настоящите Условия за ползване.

Ограничение на отговорността за вреди
При никакви обстоятелства ние или нашите филиали, доставчици, лицензодатели или бизнес партньори няма да
носим договорна или деликтна отговорност за каквито и да е вреди, включително преки, косвени, наказателни, като,
без изброяването да е изчерпателно, имуществени вреди, пропуснати ползи, пропусната печалба, загуба на данни,
без значение от формата на вината (включително груба небрежност и умисъл), причинени вследствие или по повод
вашето използване на платформата, дори и в случай че ние или те сме разполагали с информация за възможността от
причиняване на подобни вреди. Независимо от предходното изречение, в случай че бъде установено, че носим
отговорност, размерът на отговорността ни към вас независимо от основанието няма да надвишава $ 50 000. Моля,
имайте предвид, че приложимото право може да не позволява ограничение или отказ от отговорност за причинени
вреди, поради което настоящата разпоредба може да не се прилага спрямо вас.
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Приложимо право
Настоящите Условия за ползване ще се регулират, тълкуват и прилагат изключително в съответствие със
законодателството на Щата Ню Йорк, Съединените американски щати, като принципите за колизия на правни норми
не се прилагат. Всички съдебни дела, действия или производства, произтичащи от или във връзка с настоящите
Условия за ползване, ще бъдат заведени/инициирани в United States District Court of the Southern District of New
York или New York Supreme Court for the County of Westchester.
Разни
Цялото споразумение. Освен както е предвидено тук, настоящите Условия за ползване съставляват цялото
споразумение между вас и нас, отнасящо се до техния предмет; при условие обаче, че някои разпоредби на тези
Условия за ползване могат да бъдат заменени от изрично обозначени правни съобщения или условия, намиращи се на
определени страници в Платформата. Тези Условия за ползване и всякакви свързани документи могат да бъдат
приети в електронна форма (напр. Чрез електронен или друг начин за демонстриране на съгласие) и вашето
приемане ще се счита за обвързващо между вас и нас. Нито вие, нито ние ще оспорваме валидността или
изпълняемостта на тези Условия за ползване и всякакви свързани документи, включително съгласно приложими
разпоредби за измами, поради факта, че са били приети или подписани по електронен път. Електронно
поддържаните записи, възпроизведени на хартиен носител, представляват бизнес записи и имат същата валидност
като всички други общопризнати бизнес записи.
Възлагане. Правата и задълженията, създадени с настоящите Условия за ползване, не могат да бъдат прехвърляни без
предварителното писмено съгласие на Mastercard. Всяко твърдение или възлагане в нарушение на гореизложеното
ще бъде невалидно.
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Спазване на приложимите закони. По всяко време ще спазвате всички закони и разпоредби, приложими за вашето
използване на платформата, включително всички провинциални, регионални, федерални, щатски, местни правила,
наредби, регулаторни насоки, директиви и правителствени изисквания.
Правен процес и регулатори. Независимо от която и да е друга разпоредба на настоящите Условия за ползване, ние
можем, без предизвестие, да предоставим на всеки регулаторен орган или друг държавен орган, чуждестранен или
вътрешен, информация за вашето използване на Платформата.
Отказ. Невъзможността или забавянето ни да упражним или приложим каквито и да било права или разпоредби от
настоящите Условия за ползване или права съгласно приложимото законодателство не представляват отказ от тези
разпоредби или права или каквато и да било друга разпоредба или права съгласно тези Условия за ползване.
Валидност. Условията и гаранциите, съдържащи се в тези Условия за ползване, които по своето естество и контекст са
предназначени да останат валидни при прекратяването на настоящите Условия за ползване, ще останат валидни
независимо от това прекратяване.
Език. Тези Условия за ползване са предоставени на английски език и версиите на тези Условия за ползване на
английски език са валидни, изпълними и задължителни. За ваше улеснение можем да ви предоставим превод, който
не е на английски език. Всяка такава версия на английски език е само за справка.

Thank You.

