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MasterCard a ČSOB uvádza MasterPass na slovenský trh
ČSOB sa stáva prvou bankou na Slovensku, ktorá vydáva digitálnu peňaženku
spoločnosti MasterCard pre rýchle a bezpečné platenie online
Spoločnosť MasterCard prichádza na slovenský trh s globálnou
platobnou službou MasterPass. MasterCard zavádza túto službu v
spolupráci s ČSOB ako prvou bankou na Slovensku.
MasterPass umožňuje zákazníkovi realizovať platby na internete. Zákazník si
najprv nainštalujte jednu z existujúcich digitálnych peňaženiek MasterPass. V nej
si zaregistruje svoju platobnú alebo predplatenú kartu/y a zadá aspoň jednu
doručovaciu adresu. Pri nákupe je po stlačení platobného tlačidla MasterPass
vyzvaný, aby vo svojej digitálnej peňaženke zvolil platobnú kartu a dodaciu
adresu, ktoré chce použiť. Následne potvrdí celú platobnú transakciu.
„Princíp služby MasterPass je skutočne veľmi jednoduchý. Zákazník si vyberie
tovar alebo službu a prejde k platbe. Tam si zvolí platbu pomocou MasterPass,“
vysvetľuje Richard Walitza, VP pre mobilné platby a inovácie MasterCard
pre ČR, SR a Rakúsko, „celý proces je bezpečný a pohodlný. Zákazník nemusí
stále dokola zadávať údaje o platobnej karte alebo doručovacie údaje.“
Prví obchodníci na Slovensku, u ktorých je možné túto službu využiť, sú
obchodníci, ktorým akceptáciu platobných kariet pre internetové platby
zabezpečuje ČSOB.
„Ide o certifikovanú digitálnu peňaženku, ktorá umožní klientom jednoduchým
klikom bez prepisovania údajov o karte zaplatiť na internete. ČSOB ponúka túto
službu všetkým svojim internetovým obchodníkom akceptujúcim platby kartou
na internete bez navýšenia poplatkov. Považujeme to opäť za jednu z
praktických inovácií, čím chceme našim zákazníkom zvyšovať komfort pri platení
a zjednodušovať procesy,“ hovorí Branislav Straka, člen predstavenstva a
vrchný riaditeľ pre platby, elektronické distribučné kanály a ICT ČSOB.
„Užívateľ môže kúpiť tovar, službu alebo napríklad cestovný lístok priamo z
mobilného telefónu, a to cestou do práce. Nemusí niekde na verejnosti
vyťahovať platobnú kartu a opisovať z nej údaje pre dokončenie platby. Vďaka
MasterPassu toto odpadá,“ dodáva Walitza.
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MasterCard (NYSE: MA), www.mastercard.com, je jednotka v inteligentných, pohodlných
a bezpečných platbách. Prevádzkujeme najrýchlejšiu sieť pre spracovanie platieb, ktorá prepája
spotrebiteľa, finančné inštitúcie, obchodníkov, vlády a podniky vo viac ako 210 krajinách
a teritóriách celého sveta. Produkty a riešenia spoločnosti MasterCard ešte viac uľahčujú,
zabezpečujú a zefektívňujú každodenné obchodné činnosti – napríklad nakupovanie, cestovanie,
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podnikanie a hospodárenie s financiami. Sledujte nás na Twitteri

O spoločnosti ČSOB
Československá obchodná banka (ČSOB) patrí medzi najvýznamnejších hráčov na slovenskom
bankovom trhu. Je univerzálnou bankou poskytujúcou služby pre všetky segmenty klientov a
zároveň je súčasťou najširšej finančnej skupiny na Slovensku – ČSOB Finančnej skupiny. V júli
2009 posilnila svoju pozíciu zlúčením s Istrobankou. Materskou spoločnosťou a jediným
akcionárom ČSOB je belgická KBC Bank. Skupina KBC patrí medzi vedúce finančné inštitúcie v
Belgicku a v strednej a východnej Európe.
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