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Mobilné platenie MasterCard Mobile so Slovenskou
sporitelňou
MasterCard Mobile už využíva desiatky tisícov užívateľov

MasterCard Europe, Slovenská sporiteľňa a Wincor Nixdorf dnes spúšťajú
unikátne platenie prostredníctvom aplikácie MasterCard Mobile. Tá umožňuje
jednoduché platenie prostredníctvom mobilného telefónu v približne 4 500 eshopoch na Slovensku a v Českej republike a je novou možnosťou pre mobilné
platby. Spoločnosť MasterCard chce možnosti platenia rozšíriť aj do kamenných
obchodov, výdajných automatov a dopravy. Slovenská sporiteľňa je medzi
prvými bankami, ktoré túto službu podporujú. Obchodníkov s platobnou bránou
od Slovenskej sporiteľne zavedenie tohto platobného systému nič nestojí.
Užitočná aplikácia
Každý, kto chce jednoduché a bezpečné platenie prostredníctvom smartfónu s aplikáciou
MasterCard Mobile vyskúšať, si ju môže zadarmo stiahnuť na Google Play a App Store.
Pre aktivovanie aplikácie je potrebné uviesť telefónne číslo, na ktoré príde SMS správa
s aktivačným kódom, nastaviť šesťmiestny mPIN, ktorý chráni aplikáciu proti zneužitiu
a zaregistrovať si svoje platobné karty. Nahrať je možné všetky platobné karty nezávisle
od vydávajúcej banky.
„Držitelia kariet môžu platiť pomocou MasterCard Mobile od apríla. Tisíce Slovákov už tak
pri platbe v internetových obchodoch nikde neuvádza žiadne údaje a platba sa potvrdzuje
zvoleným heslom priamo na displeji mobilného telefónu,“ hovorí Richard Walitza,
viceprezident pre rozvoj mobilných platieb a inovácií MasterCard Europe pre Slovensko,
ČR a Rakúsko, a dodáva: „Verím, že vďaka inovatívnemu prístupu Slovenskej sporiteľne
počet spokojných obchodníkov i užívateľov aplikácie postupne porastie.“
Bezpečné a jednoduché platenie
Pri platení v niektorom z viac ako 4 500 e-shopov si klient namiesto vypĺňania údajov
z karty vyberie MasterCard Mobile, zobrazí sa mu QR kód, ktorý je treba mobilnou
aplikáciou načítať a automaticky sa zobrazia informácie o transakcii (obchodník, popis
tovaru alebo služby a čiastka). Zákazník si vyberie jednu zo svojich platobných kariet a
transakciu potvrdí heslom.
„Bezpečnosť MasterCard Mobile je na veľmi vysokej úrovni. Údaje o platobných kartách
nie sú totiž uložené v telefóne, ani sa žiadnou cestou nedostanú k obchodníkovi. Všetky
údaje o platobných kartách sú uložené na zabezpečenom serveri,“ uviedol Milan Bednár,
vedúci oddelenia kartových produktov Slovenskej sporiteľne.

Prístup k aplikácii MasterCard Mobile je možný iba zo smartfónu, v ktorom bola aplikácia
aktivovaná. Každú platobnú transakciu je nutné potvrdiť mPIN-om, ktorý užívateľ zvolil
pri aktivácii a môže ho kedykoľvek zmeniť.
Inovácia pre obchodníkov
Akceptácia platieb prostredníctvom MasterCard Mobile prináša výhody aj obchodníkom.
Získajú tak rozšírenie obchodnej siete a nových zákazníkov, bezpečný spôsob inkasa
platieb a zníženie nákladov. Pripojenie k MasterCard Mobile zvyšuje tiež prestíž
obchodníka a pomáha zlepšiť propagáciu.
„Platby je možné prijímať kedykoľvek a kdekoľvek bez toho, aby bolo potrebné inštalovať
nové terminály. Stačí samolepka s QR kódom či smartphone s aplikáciou. Tento
inovatívny systém platieb priláka nových zákazníkov, ktorí preferujú rýchle a pohodlné
nakupovanie. Hodí sa pre platby malých súm aj tam, kde by bol terminál drahý,“ doplnil
Milan Bednár.
V súčasnosti je k dispozícii riešenie pre obchodníkov s platobnou bránou od Slovenskej
sporiteľne. Zavedenie tohto platobného systému ich nič nestojí.
Obchodníci, ktorí majú vlastnú mobilnú aplikáciu a chcú umožniť zákazníkom platiť
priamo z ich aplikácie, dostanú tzv. MasterCard Mobile API, ktorú prepoja so svojou
existujúcou mobilnou aplikáciou. Zákazník si teda v ich mobilnej aplikácii zvolí tovar
alebo službu a dokončí transakciu výberom karty a potvrdením v aplikácii MasterCard
Mobile. Viac informácií získajú na linke Sporotel 0850 111 888.
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www.mastercardmobile.sk.
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O spoločnosti MasterCard
MasterCard(NYSE:

MA),www.mastercard.com, jednotka v inteligentných, pohodlných a bezpečných
platbách, zaisťuje fungovanie najrýchlejšej procesnej siete platobných transakcií na svete. Prepája
užívateľov, finančné inštitúcie, firmy, vlády a spoločnosti vo viac ako 210 krajinách a územiach.
Produkty a riešenia MasterCard robia každodenné obchodné aktivity – nakupovanie, cestovanie,
riadenie biznisu a financií – jednoduchšie, bezpečnejšie a efektívnejšie pre každého. Sledujte nás na
Twitteri @MasterCardNews, diskutujte s nami na Cashless Pioneers Blog a odoberajte naše noviny tu
Engagement Bureau.
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O spoločnosti Slovenská sporiteľňa
Slovenská sporiteľňa je s 2,4 miliónom klientov najväčšou komerčnou bankou na Slovensku,
Jediným akcionárom Slovenskej sporiteľne je rakúska Erste Group Bank, Slovenská sporiteľňa má
dlhodobo vedúce postavenie v oblasti celkových aktív, úverov pre obyvateľstvo, vkladov klientov, v

počte obchodných miest a bankomatov, Komplexné bankové služby poskytuje v 292 obchodných
miestach a 17 firemných centrách na celom Slovensku.
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