Gizlilik Sözleşmesi
e-odeme.emrealuminyum.com.tr ’nin ilkelerinden biri de ziyaretçilerinin alışverişlerini güvenli bir
internet ortamı içinde rahatça yapmalarını sağlamaktır.
e-odeme.emrealuminyum.com.tr ’de ;
• Bize verdiğiniz bilgilerinizin bizde kalacağından, hiçbir şekilde reklam ya da tanıtım amacıyla üçüncü
şahıslar ile paylaşılmayacağından ,
• Kişisel ve üyelik bilgilerinizin diğer üyelerle paylaşılmayacağından, sadece eodeme.emrealuminyum.com.tr tarafından, müşteri profilini ve veritabanını oluşturmak amacıyla
kullanılacağından,
• Bir başka kullanıcının sizin hesabınıza ulaşmayacağından ve hesabınızı yalnızca sizin
yöneteceğinizden emin olabilirsiniz...
e-odeme.emrealuminyum.com.tr ’ da bütün dünyada geçerli olan en güvenli iletişim protokolleri
kullanılmaktadır. Sitemize verdiğiniz kredi kartı bilgileriniz şifrelenerek bankaya gönderilir ve bu işlem
sırasında bu bilgilere ulaşılması mümkün değildir. Kart numaranızı kesinlikle kimse göremez,
veritabanımızda kesinlikle kayıtlı tutulamaz.
e-odeme.emrealuminyum.com.tr ve banka arasındaki veri akışı sırasında bilgiler şifrelenerek
aktarılmakta, böylelikle, başka bir kişinin eline geçmesi durumunda bilgilerin kullanılabilmesi
önlenmektedir. Bu da kart bilgilerinin gizliliği ve alışverişin güvenliğini sağlanmış olmaktadır. Bu
sistem sayesinde e-odeme.emrealuminyum.com.tr , sizin kredi kartı bilgilerinizi göremez.

İptal İade Şartları
Online tahsilat sisteminden 3d veya sanal pos ile yapılan tahsilatlarda itiraz süreci 10 iş günüdür. Kart
sahibinin tarafımıza iade talebinde bulunmasından 7 iş günü içerisinde firmamız tarafından
değerlendirme yapıp müşteriye bilgi verilecektir. Firmamız peşin çalışmakta olup fatura tarihinden 10
iş günü sonraki talepler değerlendirilmeyecektir.

Site Güvenliği
Garantili bilgi transferi
e-odeme.emrealuminyum.com.tr teknolojinin en gelişmiş güvenlikli yazılımlarını kullanır. Bu yüzden
bize kredi kartı bilgilerinizi verirken almış olduğunuz risk, güvenli bir bankanın internet sitesinden
işlem yaparken almış olduğunuz risk kadardır.

Güvenli alışveriş
Sitemiz, 256 bit Globe SSL (Secure Socket Layer) teknolojilerinin en son versiyonlarını kullanır.Tüm
bilgi alışverişi SSL güvencesi altındadır ve tüm veri akışı şifreli olarak yapılmaktadır. Kart numaranızı
kimse kesinlikle göremez. Para transferi işlemleri ilgili bankaların Vposları üzerinden, dünya standardı
kullanılarak yapılmaktadır.
Limit aşımına uğramış, sahte veya çalıntı olarak bildirilmiş kartların kullanımı mümkün olmayacaktır.

SANAL ALIŞVERİŞİN GÜVENCESİ 3D SECURE
Web sitemizde bütün bankaların kredi kartları ile alışveriş yaparken kartınızın 3D Secure yönünden
kullanılabilir olması gerekmektedir.

• 3D Secure Nedir?
İnternet üzerinden kredi kartı ve banka kartıyla yapılan alışveriş işlemlerinin güvenliğinin artırılması
için geliştirilmiş bir sistemdir.
Visa ve MasterCardın geliştirdiği bu "güvenli sanal alışveriş" çözümleri ile hem kart sahipleri hem de
üye işyerleri sahtekarlıklara karşı güvence altına alınmıştır.
Verified by Visa ve MasterCard SecureCode logoları bulunan sanal işyerlerinden yapılan online
alışverişler Visa ve MasterCard güvencesi altındadır.

• 3D Secure Neden Güvenlidir?
3D Secure sisteminde, sanal ödeme işlemi gerçekleşirken, banka tarafından kart sahibine sadece
kendisinin bildiği ödeme şifresi sorulmakta ve kart sahibinin kimliği doğrulanmaktadır. Yetkisiz
kişilerin kartlarını internet ortamında kullanması engellenmektedir.

• 3D Secure Nasıl İşler?
Kart sahibi, kartını internet bankacılığı kanalıyla bankasına kaydettirir. Kartına bağlı bir şifre ve bir
güvenlik soru - cevabı tanımlar.
Kart sahibi, sisteme uyumlu sanal işyerinde alışverişini yapar ve ödeme bölümüne geçer.
Kart sahibinin karşısına, bankası tarafından, işlem şifresini ve kişisel güvenlik mesajını soran bir popup ekran açılır.
Kart sahibi şifresini girerek işleme devam eder. Şifre, banka tarafından doğrulanınca işlem
tamamlanır.

• 3D Secure Şifre Belirleme ve Kullanım
Değerli müşterimiz, eğer daha önce 3D Secure şifresi almadıysanız alışveriş yapmak için eodeme.emrealuminyum.com.tr’ ye girdiğinizde 3D Secure şifrenizi oluşturmanız gerekmektedir.
Eğer 3D Secure şifreniz varsa, siparişinizi oluşturmaya başlayıp ödeme ekranına geldiğinizde kredi
kartı bilgilerinizi girdikten sonra Siparişi Bitir butonuna bastığınızda ekranda 3D Secure şifre penceresi
açılmaktadır. Şifrenizi ilgili bölüme girerek siparişinizi sonlandırabilmektesiniz.

