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MASTERCARD SPOLUPRACUJE SO SAMSUNGOM
NA SAMSUNG PAY
Jednoduchý a bezpečný spôsob platby mobilným telefónom
BARCELONA– Samsung Electronics Co., Ltd., popredná svetová technologická
spoločnosť, predstavila Samsung Pay, mobilnú platobnú službu, ktorá umožní
držiteľom kariet MasterCard využívať inteligentný telefón Samsung Galaxy S6
pre každodenné platby v obchodoch.
MasterCard vyvinul základ pre bezpečné digitálne transakcie, vďaka ktorému
môžu spotrebitelia bezpečne platiť svojimi platobnými kartami kedykoľvek a
kdekoľvek chcú. Samsung Pay prináša pohodlný a bezpečný spôsob platenia,
ktorý bude fungovať ako u bezkontaktných, tak u klasických platobných
terminálov. Každý nákup prostredníctvom Samsung Pay ponúkne užívateľom aj
obchodníkom rozšírené zabezpečenie spoločne s výhodami a zárukami digitálnej
transakcie MasterCard. Majitelia najnovšieho telefónu Samsung tak budú môcť
použiť svoje debetné a kreditné karty MasterCard priamo prostredníctvom
Samsung Pay.
Ed McLaughlin, chief emerging payment officer spoločnosti MasterCard,
k novej technológii povedal: „Spotrebitelia vo svojom každodennom živote stále
viac spoliehajú na inteligentné telefóny a my sme potešení, že im v spolupráci so
spoločnosťou Samsung môžeme predstaviť funkciu, ktorá im uľahčí platenie
kdekoľvek na svete. MasterCard i Samsung sú dlhoročnými priekopníkmi
mobilných inovácií a spoločne teraz prinášajú jednoduché a bezpečné digitálne
platobné riešenia.“
„Samsung už od začiatku stavia svoju víziu mobilných platobných služieb na
bezpečnosti, širokej dostupnosti u obchodníkov a na jednoduchom použití. Pri
kombinácii využitia technológie tokenizácie spoločnosti MasterCard spolu s
unikátnymi technológiami Samsung NFC a bezpečným magnetickým prenosom
sú zaručené bezpečné platby u väčšiny bezkontaktných aj klasických
magnetických POS terminálov,“ hovorí Dr. Injong Rhee, výkonný Vice
President Samsung Electronics, „bezpečnostná platforma Samsung KNOX
spolu s biometrickým overením pomocou odtlačku prsta robia zo Samsung pay
aplikáciu, ktorá je vysoko bezpečná a zároveň veľmi jednoduchá na použitie.“
Samsung Pay je možné využívať vďaka platforme MDES, ktorá uľahčuje
pripojeným zariadeniam vykonávať platby. V súlade so štandardmi
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kryptografickej ochrany je zaručená bezpečnosť, a tým aj výhoda jednej z
najbezpečnejších platobných technológií vo svete. Z ďalších dodatočných prvkov
ochrany, ktoré sú súčasťou Samsung Pay, možno menovať tokenizáciu, snímanie
odtlačkov prstov alebo zadanie autorizačného hesla.
Ako prvý si Samsung Pay vyskúšajú zákazníci v USA v lete tohto roka.
MasterCard a Samsung budú spolupracovať na skorom uvedení Samsung Pay aj
na ďalšie svetové trhy vrátane Južnej Kórey.
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