Tlačová správa
MasterCard a Samsung urýchlia celosvetové prijatie mobilných platieb
Spojili sa, aby vytvorili novú éru nakupovania a podporili inovácie vlajkových produktov spoločnosti
Samsung
Bratislava, 12. decembra – MasterCard a Samsung dnes oznámili uzavretie strategického
globálneho partnerstva, ktorého cieľom je urýchliť prijatie mobilných NFC platieb. Držitelia
kariet MasterCard si budú môcť bezpečne uložiť prihlasovacie údaje k svojmu platobnému účtu
na vybrané zariadenia Samsung, podporujúce NFC platby, a otvoriť si tak cestu k rýchlym a
bezpečným bezkontaktným platbám.
Commonwealth Bank of Australia je prvou bankou, ktorá ponúka túto službu svojim zákazníkom
globálne. Služba je dostupná prostredníctvom Mobile MasterCard® PayPass™ v aplikácii CommBank
so zabudovaným secure element na Samsung Galaxy S4.
Klienti banky Commonwealth Bank si môžu teraz jednoducho pridať na svoje zariadenia funkciu
bezkontaktného platenia – podobným spôsobom, akým si bežne sťahujú aplikácie do svojich
smartfónov a tabletov. Tá im umožní bezkontaktne platiť na viac ako 1,6 milióna obchodných miest
MasterCard PayPass po celom svete: od najväčších obchodných reťazcov až po obchody
s potravinami, čerpacie stanice, lekárne a taxislužby. Skrátka všade tam, kde na rýchlosti a pohodlí
platieb záleží najviac.
MasterCard a Samsung plánujú v spolupráci s finančnými inštitúciami a mobilnými operátormi po
celom svete sprevádzkovať tieto služby v priebehu budúceho roku. V prvom štvrťroku 2014 by mal
byť tento projekt spustený napr. v Turecku, Rusku a na Ukrajine.
Prístup k secure element umožňuje spoločnosti Samsung a ďalším výrobcom mobilných telefónov,
mobilným operátorom a finančným inštitúciám uzavrieť partnerstvo so spoločnosťou MasterCard, aby
prinášali spotrebiteľom platobné riešenia budúcej generácie. To zahŕňa bezkontaktnú technológiu
MasterCard a MasterPass™, digitálnu platformu od MasterCard, ktorá umožňuje partnerom ponúkať
spotrebiteľom rozšírené platobné a nákupné možnosti, ktoré sú také jednoduché, ako „kliknutie,
ťuknutie alebo stlačenie tlačidla – online“, v obchode alebo hocikde inde.
„Vďaka nášmu partnerstvu budú môcť držitelia kariet MasterCard využívať v blízkom období produkty
spoločnosti Samsung na bežné platby“, povedal Mung Ki Woo, Group Executive, Mobile & Industry
Alliances, spoločnosti MasterCard. „Naším zámerom je pomáhať spotrebiteľom nakupovať a platiť
takým spôsobom, aký najlepšie vyhovuje ich potrebám. Úzkou spoluprácou so spoločnosťou Samsung,
ďalšími výrobcami, prevádzkovateľmi mobilných sietí a predajcami si MasterCard upevňuje svoju
vedúcu úlohu v utváraní budúcnosti platenia.“
Telefóny Samsung Galaxy S4 a Galaxy Note 3 patria medzi viac ako 140 zariadení certifikovaných
ako súčasť MasterCard PayPass Ready programu (vrátane 32 smartfónov a tabletov spoločnosti
Samsung). Tento program bol spustený v máji 2012. Prístroje certifikované spoločnosťou MasterCard
prechádzajú prísnym testovaním, ktoré zaručuje ich spoľahlivosť a interoperabilitu.
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***
O společnosti MasterCard
MasterCard (NYSE: MA), www.mastercard.com, jednička v inteligentních, pohodlných a bezpečných platbách,
zajišťuje fungování nejrychlejší procesní sítě platebních transakcí na světě. Propojuje uživatele, finanční instituce, firmy,
vlády a společnosti ve vice než 210 zemích a územích. Produkty a řešení MasterCard dělají každodenní obchodní aktivity –
jako nakupování, cestování, řízení byznysu a financí – jednodušší, bezpečnější a efektivnější pro každého. Následujte nás
na Twitteru @mastercardnews, diskutujte s námi na The Heart of Commerce Blog a odebírejte naše novinky.
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