Tlačová správa

Počet bezkontaktných transakcií s MasterCard PayPass v Európe
medziročne vzrástol o 220 percent
Bratislava 9. januára 2014 – Po celom svete veľmi rýchlo narastá obľuba
bezkontaktných platieb. Len v Európe sa počet transakcií s kartami MasterCard
a Maestro s technológiou PayPass™ v medziročnom porovnaní zvýšil o 220 percent.
Objem platieb vzrástol dokonca o 356 percent. Vyplýva to zo štatistík, ktoré
za 3. štvrťrok 2013 zverejnila spoločnosť MasterCard®, jednotka v inteligentných,
pohodlných a bezpečných platbách.
Ku koncu septembra roku 2013 bolo možné platiť s kartami MasterCard a Maestro s
bezkontaktnou technológiou PayPass u 1,6 milióna obchodníkov, čo znamená medziročný
nárast o 182 percent, v 60 krajinách sveta. Z toho viac ako polovica, presne 33, sa
nachádza na európskom kontinente; v desiatich z nich už bolo vydaných viac ako milión
kariet s touto funkcionalitou, a to vo Francúzsku, Nemecku, Maďarsku, Českej republike,
Poľsku, Taliansku, Veľkej Británii, Švajčiarsku, Turecku a Rusku.
„Veľmi nás teší, že sa zvyšuje aj využitie kariet. Napríklad v Českej republike a v Poľsku sa
takmer tretina transakcií s kartami MasterCard a Maestro, presnejšie 27 percent,
uskutoční práve bezkontaktne, čo je z európskych krajín najviac,“ hovorí Miroslav Lukeš,
generálny riaditeľ MasterCard Europe pre Slovensko a ČR.
Slovensko jednoznačne patrí k priekopníkom v bezkontaktnom platení. Prvú bezkontaktnú
kartu uviedla spoločnosť MasterCard na tunajší trh už v roku 2008 a bezkontaktná platobná
metóda je tu extrémne úspešná. Údaje za tretí štvrťrok 2013 ukazujú, že zo 4,73 mil.
všetkých kariet vydaných na Slovensku je viac ako 1,8 mil. kariet bezkontaktných. V
tomto období bolo uskutočnených bezkontaktne viac ako 6 mil. transakcií, v celkovom
objeme vyše 80 mil. EUR. Bezkontaktné platby MasterCard sú ideálne pre trhy, na ktorých
sa tradične platilo hlavne hotovosťou a kde sa kladie dôraz na rýchlosť platby. Umožňujú
uskutočňovať každodenné nákupy ľahko a bez nutnosti zadávať PIN alebo podpisovať
účtenku. To je zrejmé aj zo štatistík ohľadne výšky jednotlivých transakcií. Priemerná
hodnota bezkontaktnej platby v Európe je 11 USD, 68 percent transakcií je potom pod
10 USD. Ochrana pinom pre nadlimitné transakcie je zachovaná.
Okrem rýchlosti oceňujú zákazníci hlavne bezpečnosť a tiež väčšiu kontrolu pri použití
karty. Zákazník nedáva kartu z ruky, čiže nie je možné prečítať jeho meno, ani trojmiestny
bezpečnostný kód. Karta musí byť priložená ku špeciálne vybavenému terminálu,
maximálne na vzdialenosť piatich centimetrov, aby mohla byť uskutočnená platba. Aj keby
zákazník omylom priložil kartu dvakrát, platba bude odpočítaná len raz. Technológia je
chránená najmodernejším niekoľkoúrovňovým bezpečnostným systémom spoločnosti
MasterCard, aby zabránila neautorizovaným platbám.
Spoločnosť MasterCard, ktorá je lídrom v inováciách, prvýkrát použila bezkontaktnú
platbu v roku 2005 a vďaka súčasnému vývoju otvorila možnosti využitia tejto technológie
aj do mobilných zariadení. Bezkontaktná technológia umožňujúca platby tak môže byť
okrem karty umiestnená napríklad v mobilnom telefóne, na kľúčenke alebo inde.
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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 tvoria každodenné obchodné aktivity – ako nakupovanie, cestovanie, riadenie biznisu
a financií – jednoduchšie, bezpečnejšie a efektívnejšie pre každého. Nasledujte nás na Twitteri
@MasterCardNews, diskutujte s nami na Cashless Pioneers Blog a odoberajte naše noviny tu Engagement
Bureau.
V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte prosím:
Lucie Policarová, Ogilvy Public Relations, +420 221 998 226, +420 724 557 221,
lucie.policarova@ogilvy.com
Miroslava Jozová, Ogilvy Public Relations, +420 221 998 213, +420 603 280 825,
miroslava.jozova@ogilvy.com

2/1

