
 

 

 
Maksājumu karšu pārbaudes noteikumi 

Maksājumu karšu pārbaudes procedūrai

1. Klients pasniedz maksājumu karti. 

2. Pārliecinieties, ka uz kartes paraksta joslas ir klienta paraksts. 

3. Pārliecinieties, ka klienta karte ir derīga, nav beidzies derīguma termiņš. 

4. Karte ir reljefa?ii  

 
JĀ: uz kartes var atrasties šādi logotipi: 

 
 

 
 
 
 NĒ: uz kartes var atrasties šādi logotipi: 

 
 

 
 
 
Identificējiet karti, vadoties pēc logotipa. Sākot ar 2016. gada 9. jūniju tirgotājs identificē karti pēc 
logotipa, kas atrodas kartes priekšpusē (kartes pusē, kurā atrodas mikroshēma jeb čips). Logotipi, 
ja tādi atrodas kartes aizmugurē, norāda, ka šī ir multiaplikāciju viedkarte (čipkarte). 
 

5. Veiciet kartes drošības pazīmju pārbaudi saskaņā ar attiecīgās kartes aprakstu. 

6. Vai kartes pazīmes atbilst aprakstam?  

 

JĀ: turpiniet darījuma noformēšanu saskaņā ar karšu pieņemšanas iekārtas instrukciju. 
 

 NĒ: zvaniet Worldline Latvia Autorizācijas centram, tālr. 67092555 un sarunu ar operatoru sāciet ar   
vārdiem “Autorizācija Kods 10” un atbildiet uz operatora jautājumiem. Rīkojieties saskaņā ar ope-
ratora sniegtajām norādēm. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
1. Kartes priekšpusē, labajā pusē – MasterCard logo. Dažām MasterCard viedkartēm (čipkartēm) logo var būt metālisks (1.1). 

2. Hologramma – divas zemeslodes puses (puslodes) vai divi apļi, uz kuriem ir uzraksts “Debit” (2.1). Hologramma var atrasties kartes 
otrajā pusē vai arī uz magnētiskā celiņa (8.1). Hologrammas var nebūt, ja viedkartes (čipkartes) logo ir metālisks (1.1). 

3. Kartes priekšpusē vai aizmugurē – izdevējbankas nosaukums. 

4. Kartes numurs (gluds vai reljefs) – sastāv no 16 cipariem un sākas ar “5” vai “2”. 

5. Var būt norādīts kartes derīguma termiņš: karte derīga līdz norādītā mēneša pēdējai dienai (piemēram, 12/19 – derīga līdz 2019. gada 
31. decembrim); var būt norādīts kartes derīguma sākuma termiņš – karte derīga no termiņa pirmās dienas. 

6. Var būt norādīts kartes lietotāja vārds un uzvārds (var būt arī uzņēmuma nosaukums). Var atrasties arī kartes lietotāja fotogrāfija un 
paraksta fotoreprodukcija (tā neaizvieto kartes lietotāja parakstu kartes aizmugurē!). 

7. Kartes aizmugurē – paraksta panelis, uz kura obligāti jābūt kartes lietotāja paraksta paraugam (tas nedrīkst būt labots).  

8. Kartes magnētiskais celiņš, kurā var būt iestrādāta speciāla hologramma (8.1).  

 
Sākot ar 2017. gada 4. aprīli uz MasterCard kartēm var atrasties jaunais logo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Kartes priekšpusē krāsains Maestro logo. Logo var atrasties arī kartes aizmugurē, šajā gadījumā tas var būt arī melnbalts.  

2. Kartes priekšpusē vai aizmugurē – izdevējbankas nosaukums. 

3. Kartes numurs – sastāv no 13 – 19 cipariem, sākas ar cipariem 5xxxxx vai 6xxxxx. 

4. Var būt norādīts kartes derīguma termiņš – karte derīga līdz norādītā mēneša pēdējai dienai (piemēram, 12/19 – derīga līdz 2019. 
gada 31. decembrim). 

5. Var būt norādīts kartes lietotāja vārds un uzvārds (var būt arī uzņēmuma nosaukums).  

6. Kartes aizmugurē – paraksta panelis, uz kura obligāti jābūt kartes lietotāja paraksta paraugam (tas nedrīkst būt labots). 

7. Kartes magnētiskais celiņš. Sākot ar 2016. gada 9. jūniju, kartes magnētiskais celiņš uz Maestro kartēm var nebūt vispār. 
 
 
 
Sākot ar 2017. gada 4. aprīli uz Maestro kartēm var atrasties jaunais logo 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Kartes logo – VISA ELECTRON logo. Sākot ar 2014. gada 12. jūniju logo var būt vienkrāsains.  

2. Kartes priekšpusē vai aizmugurē – izdevējbankas nosaukums.  

3. Kartes numurs – tikai un vienīgi gluds, sastāv no 16 cipariem, sākas ar “4” un nav reljefs. Uz kartes var būt uzdrukāti tikai pēdējie četri 
kartes numura cipari.  

4. Var būt norādīts kartes derīguma termiņš: karte derīga līdz derīguma termiņā norādītā mēneša pēdējai dienai (piemēram, 12/19 – 
karte derīga līdz 2019. gada 31. decembrim). Var būt norādīts kartes derīguma sākuma termiņš – karte derīga no termiņa pirmās 
dienas.  

5. Var būt norādīts kartes lietotāja vārds un uzvārds (var būt arī uzņēmuma nosaukums).  

6. Uzraksts “Electronic Use Only” kartes materiālā, var atrasties kartes aizmugurē.  

7. Paraksta panelis kartes otrā pusē, uz kura obligāti jābūt kartes lietotāja paraksta paraugam vai tā fotoreprodukcijai (tas nedrīkst būt 
labots).  

8. Kartes magnētiskais celiņš, kurā var būt iestrādāta speciāla hologramma (daudzi lidojoši baloži). 
 
 

 
 

 

1. Kartes priekšpusē – kartes logo – VISA logo. Sākot ar 2014. gada 12. jūniju logo var būt vienkrāsains.  

2. Hologramma – lidojošs balodis. Hologramma var atrasties kartes otrajā pusē vai arī uz magnētiskā celiņa (šajā gadījumā uz 
hologrammas būs daudzi lidojoši baloži).  

3. Kartes priekšpusē vai aizmugurē – izdevējbankas nosaukums.  

4. Kartes numurs (gluds vai reljefs) – sastāv no 16 cipariem un sākas ar “4”. Ja kartes numurs nav reljefs, uz tās priekšpusē vai 
aizmugurē jābūt uzrakstam “Electronic Use Only”, un uz šādas kartes var būt uzdrukāti tikai pēdējie četri kartes numura cipari.  

5. Var būt norādīts kartes derīguma termiņš: karte derīga līdz derīguma termiņā norādītā mēneša pēdējai dienai (piemēram, 12/19 – 
karte derīga līdz 2019. gada 31. decembrim). Var būt norādīts kartes derīguma sākuma termiņš - karte derīga no termiņa pirmās 
dienas.  

6. Var būt norādīts kartes lietotāja vārds un uzvārds (var būt arī uzņēmuma nosaukums.  

7. Paraksta panelis kartes otrā pusē, uz kura obligāti jābūt kartes lietotāja paraksta paraugam (tas nedrīkst būt labots). Uz paraksta 
joslas var atrasties arī paraksta fotoreprodukcija.  
8. Kartes magnētiskais celiņš, kurā var būt iestrādāta speciāla hologramma (vairāki lidojoši baloži). 
 
 



 

 

 
 
 

1. Kartes logo – Kartes priekšpusē V PAY logo. Aplūkojot Karti ultravioletajā apgaismojumā, uz logotipa redzams stilizēts „V”.  

2. Kartes priekšpusē atrodas mikroshēma (čips). Darījumus ar V PAY Kartēm drīkst veikt tikai, Karti ievietojot čipa lasītājā.  

3. Kartes magnētiskais celiņš.  

V PAY Kartes priekšpusē vai aizmugurē papildus var atrasties:  

a. Kartes numurs 16 – 19 cipari, sākas ar cipariem 4, 5, 6. Kartes priekšpusē uz Kartes var būt uzdrukāts 4 ciparu skaitlis, kas sakrīt ar 
Kartes numura pirmajiem 4 cipariem.  

b. Kartes derīguma termiņš.  

c. Kartes lietotāja vārds, uzvārds.  

d. Kartes izdevējbankas nosaukums.  
e. Paraksta josla. Ja tā ir uz Kartes, uz tās ir obligāti jābūt Kartes lietotāja parakstam. 
 
 

 
 

1. Uzraksts AMERICAN EXPRESS kartes priekšpusē, logo – American Express kartes otrā pusē.  

2. Reljefs kartes numurs – sākas ar “34” vai “37” un sastāv no 15 cipariem.  

3. Četrciparu skaitlis virs kartes numura. Nepieciešams veicot darījumu ar imprinteri vai veicot norēķinus internetā.  

4. Divciparu skaitlis zem kartes numura (izņemot American Express Blue kartes) – norāda gadu, kurā kartes lietotājam 
izsniegta pirmā karte. Tam ir jābūt lielākam vai vienādam ar “67”, vai, ja karte izdota pēc 2000. gada – vienādam vai lielākam 
par “00”, bet ne lielākam par pašreizējā gadskaitļa pēdējiem diviem cipariem.  

5. Kartes derīguma termiņš – karte derīga līdz derīguma termiņa norādītā mēneša pēdējai dienai (piemēram, 12/19 – karte 
derīga līdz 2019. gada 31. decembrim).  

6. Reljefs kartes lietotāja vārds un uzvārds.  

7. Paraksta panelis kartes otrā pusē, uz kura obligāti jābūt kartes lietotāja paraksta paraugam (tas nedrīkst būt labots).  

8. Uzdrukāts kartes numurs, kas novietots uz paraksta paneļa vai zem tā un saskan ar reljefo kartes numuru.  
9. Kartes magnētiskais celiņš. 

 
 
 
 
 

                                                           
i Maksājumu kartes pārbaude nav jāveic gadījumos, kad darījums tiek veikts, izmantojot bezkontakta tehnoloģiju. 
iiReljefām kartēm informācija par karti (numurs, derīguma termiņš, kartes lietotāja vārds, uzvārds) ir izspiesta uz āru, apgriežot kartes 
aizmuguri ir redzams, ka šī informācija ir iespiesta kartē uz iekšu. 


