Tlačová správa

Mobilné platenie MasterCard Mobile na českom trhu
spustené
Spoločnosti MasterCard, ČSOB, Era, Global Payments Europe a Wincor Nixdorf
uvádzajú v Českej republike revolučnú novinku v platení – MasterCard Mobile.
MasterCard v súčasnosti vyjednáva o zavedení tejto služby aj na Slovensko.

Praha, 28. januára 2013 – Spoločnosti MasterCard
Europe, ČSOB, Era, Global Payments Europe a Wincor
Nixdorf dnes oficiálne spúšťajú revolučnú formu
mobilných platieb – platobnú aplikáciu MasterCard
Mobile. Tá umožňuje jednoducho vložiť všetky platobné
karty (nezávisle od vydávajúcej banky) do mobilného
telefónu a potom ich používať na platenie. MasterCard
Mobile má široké uplatnenie a umožňuje platenie
mobilným telefónom na Internete, priamo v mobilných aplikáciách, darcovské platby,
ale chystá sa aj do kamenných obchodov. Od 28. januára 2013 je pre záujemcov služba
MasterCard Mobile stiahnuteľná zdarma na Google Play a App Store a je možné s ňou
platiť približne v 2000 internetových obchodoch.
Záujemcom o MasterCard Mobile stačí rozumný telefón s pripojením na Internet a môžu
začať platiť jednoducho prostredníctvom svojho mobilného telefónu. Len si tu zaregistrujú
svoje platobné karty a aktivujú ich. Nahrať je možné všetky
platobné karty, nezávisle od vydavateľskej banky
a platobnej schémy.
„Vďaka MasterCard Mobile môžu držitelia kariet platiť
pomocou svojich rozumných telefónov pohodlne a
bezpečne. V okamihu spustenia tejto aplikácie je možné
používať ju približne v 2000 internetových obchodoch a
ďalších, vrátane kamenných, ktoré budú pribúdať.
Možnosti akceptácie sú takmer neobmedzené, pretože
nasadenie MasterCard Mobile je pre obchodníkov veľmi
ľahko dostupné,“ zdôrazňuje Richard Walitza, riaditeľ pre
rozvoj mobilných platieb a inovácií MasterCard Europe pre
Českú republiku a Slovensko, a upresňuje jednoduchosť
použitia: „Stačí nahrať údaje z platobnej karty do mobilnej
aplikácie. Pri platbe potom nie je potrebné nikde uvádzať
žiadne údaje a platba sa potvrdzuje zvoleným heslom
priamo na displeji mobilného telefónu.“
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Použitie aplikácie MasterCard Mobile
Hneď pri oficiálnom spustení je možné platiť kartou v mobilnom telefóne cez MasterCard
Mobile približne v dvoch tisíckach e-shopov, ktoré majú platobnú bránu GP webpay v
ČSOB. U nich sa táto metóda automaticky ponúkne všetkým zákazníkom, ktorí pri voľbe
metódy platby zadajú, že chcú platiť kartou. V tej chvíli si budú môcť kliknúť na akceptačné
logo MasterCard Mobile namiesto vyplňovania údajov z karty. Zobrazí sa QR kód, ktorý
jednoducho odfotia, a na displeji telefónu potvrdia platby zvoleným heslom. „Ľudia sa vďaka
MasterCard Mobile vyhnú zadávaniu údajov z karty do počítača a úplne tak odpadajú
dohady o bezpečnosti zadávania čísla karty,“ dopĺňa Richard Walitza a zdôrazňuje:
„Zostávajú zachované výhody a garancie kariet MasterCard a Maestro. Pokiaľ by napríklad
objednaný tovar nedorazil alebo nebol v poriadku, držiteľ karty môže MasterCard alebo
Maestro požiadať o vrátenie peňazí rovno vo svojej banke a nemusí sa dohadovať s eshopom. Táto garancia sa nazýva ‘charge back’.“
Výhody pre držiteľa
Služba MasterCard Mobile, karta v mobilnom telefóne, držiteľom kariet prináša:
 Pohodlné nakupovanie – kedykoľvek a kdekoľvek, stačí len mobilný telefón a nie je
potrebné mať po ruke platobné karty.
 Bezpečné platenie – nikde sa nevypĺňajú údaje o kartách a platby sú potvrdzované
heslom zvoleným držiteľom; komunikácia s centrálnym serverom prebieha cez
zabezpečený kanál.
 Dostupný prehľad o histórii mobilných platieb.
 Postupné rozširovanie aplikácií a miest, kde bude možné MasterCard Mobile využiť,
ako napríklad pri nákupe cestovných lístkov, vstupeniek na kultúrne a športové akcie,
využitie na platby vo vozidlách taxi, platby medzi sebou (peer to peer, MasterCard
MoneySend), platby za parkovanie, katalógové nakupovanie cez QR kódy,
interaktívne nakupovanie, platby faktúr, zloženiek, vernostné programy, kupóny na
zľavy.
„Bezpečnosť služby MasterCard Mobile je na veľmi vysokej úrovni, predovšetkým z toho
dôvodu, že údaje o platobných kartách nie sú uložené ani v telefóne, ani sa žiadnou cestou
nedostanú k obchodníkovi. Všetky údaje o platobných kartách sú bezpečne uložené na
serveri. Prístup k mobilnej peňaženke je umožnený len z mobilného zariadenia, na ktorom
bola aplikácia MasterCard Mobile aktivovaná. Každá platobná transakcia sa potvrdzuje
šesťmiestnym alfanumerickým mPINom, ktorý si užívateľ volí pri aktivácii a môže ho
kedykoľvek zmeniť,“ upozorňuje Michal Prázný, Director Technology & Architecture,
Wincor-Nixdorf.
Výhody pre obchodníkov
Aplikácia MasterCard Mobile obchodníkom zabezpečí:
 rozšírenie obchodnej siete;
 získanie nových zákazníkov;
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 bezpečný spôsob inkasa platieb;
 zníženie súvisiacich nákladov;
 posilnenie imidžu značky.
Platby možno prijímať kedykoľvek a kdekoľvek – bez nutnosti inštalovania nových
terminálov. Tento inovatívny systém platieb priláka nových zákazníkov, ktorí preferujú
rýchle a pohodlné nakupovanie a obchodník môže navyše v reálnom čase sledovať platbu a
má istotu, že dostal zaplatené. Pripojenie k systému zvyšuje aj prestíž obchodníka a pomáha
zlepšiť propagáciu.
A ako sa môžu obchodníci pripojiť k MasterCard Mobile? V súčasnosti je k dispozícii hotové
riešenie pre internetové obchody aj iných obchodníkov. Pre obchodníkov využívajúcich
platobnú bránu GP webpay od ČSOB sú náklady na zavedenie tohto platobného systému
nulové. U ostatných obchodníkov záleží na tom, či ČSOB dodá len prístupové rozhranie
alebo SDK kód, alebo bude vytvárať celú aplikáciu.
„MasterCard Mobile je pre rozvoj našich finančných služieb veľmi dôležitý, pretože
akcentuje rýchly vývoj moderných technológií a s tým súvisiace zmeny návykov klientov, ktorí
idú s dobou a chcú svoje nákupy riešiť rýchlo, on-line, v súlade s aktuálnymi trendmi a bez
zbytočných nadbytočných krokov. A presne to umožní táto nová služba im aj obchodníkom.
Navyše už tento rok plánujeme ďalšie funkcionality, napr. pridáme dobíjanie kreditov
mobilných telefónov alebo umožníme rýchle platenie za jedlo, kávu alebo taxi. A pokiaľ by
sme sa pozreli ďalej do budúcnosti, tak ČSOB a Era chcú verejnosti priniesť aj pohodlné
nakupovanie cez televíziu alebo napr. billboardy. To všetko je len otázkou času,“ hovorí
Roland Katona, manažér Acquiring a e-commerce ČSOB a Ery.
Obchodníci, ktorí majú vlastnú mobilnú aplikáciu, ju môžu ľahko prepojiť s aplikáciou
MasterCard Mobile a priniesť tak zákazníkom ďalšie výhody. Podobne to už urobil napr.
Slevomat.cz, spustenie plánuje aj najväčší obchodný portál Aukro.cz a nákupný poradca
Heureka.cz zo skupiny Allegro Group a využitie na svojom webe chystajú aj České dráhy.
„Veríme, že MasterCard Mobile zvýši vďaka svojej jednoduchosti a rýchlosti obľubu platieb
kartou medzi zákazníkmi e-shopov i kamenných obchodov. Veľmi nás preto teší, že sme sa do
tohto projektu mohli zapojiť a zahrnúť MasterCard Mobile medzi platobné metódy našej
platobnej brány GP webpay,“ hovorí Pavel Juřík, obchodný riaditeľ Global Payments
Europe. „Hoci to tak veľa ľudí stále nevníma, platby kartou na Internete sú vďaka silnému
zabezpečeniu v podstate bez rizika. GP webpay odpovedá najprísnejším bezpečnostným
parametrom a je medzi českými e-shopmi najobľúbenejším platobným riešením.“
Uvedenie aplikácie MasterCard Mobile je sprevádzané spustením špeciálnej webovej stránky
www.mastercardmobile.cz, kde sú k dispozícii ďalšie informácie vrátane podrobného návodu
a video ukážky aplikácie.
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Miroslav Lukeš, generálny riaditeľ MasterCard Europe pre Českú republiku, dopĺňa:
„MasterCard Mobile je jednou z radu inovácií, ktorými uľahčujeme platenie. Česká
republika sa jej zavedením radí medzi popredné krajiny v Európe. Do budúcnosti tiež
plánujeme, aby bolo možné použiť karty v mobilnom telefóne s NFC rovno aj na platenie cez
MasterCard Mobile bez registrácie a rozšírenie na ďalšie mobilné zariadenia.“
MasterCard Mobile pripravila MasterCard Europe v spolupráci so spoločnosťami Wincor
Nixdorf a Global Payments Europe ako poskytovateľmi technológie a ČSOB ako
nadobúdateľom transakcií.
***
O spoločnosti MasterCard
MasterCard(NYSE: MA),www.mastercard.com,je globálna platobná a technologická spoločnosť. 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 naThe
Heart of Commerce Blogaodoberajtenaše novinky.
Kontakty MasterCard:
Anna Suchá, Ogilvy Public Relations, +420 221 998 226, +420 731 619 287, anna.sucha@ogilvy.com
Miroslava Jozová, Ogilvy Public Relations, +420 221 998 213, +420 603 280 825,
miroslava.jozova@ogilvy.com
Milan Kříž, Ogilvy Public Relations, +420 221 998 237, +420 602 266 316, milan.kriz@ogilvy.com

4

