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MasterCard přináší mobilní platby v rámci Android Pay
Společnost Google představila službu Android Pay, která umožní držitelům
debetních, kreditních, firemních či předplacených karet MasterCard používat
jejich mobilní telefony vybavené operačním systémem Android ke každodenním
nákupům v obchodech a v rámci aplikací pro Android. Tato novinka poskytuje
držitelům karet MasterCard ještě více možností, jak platit i v pohybu pomocí
svých mobilních zařízení.
Podle aktuální zprávy Federal Reserve1 zaplatilo mobilním telefonem
prostřednictvím platebního terminálu již 39 % lidí, kteří běžně využívají mobilní
telefony k placení. To dokazuje zvýšenou poptávku po jednoduchých a
bezpečných způsobech, jak provádět platbu přímo ze zařízení. MasterCard
vybudoval základ pro bezpečné mobilní transakce, když zavedl před deseti lety
bezkontaktní platby a v roce 2013 dodal digitální platformu, jež poskytuje dnešní
mobilní platební řešení.
Dnes lze platit bezkontaktně s MasterCard u více než tří milionů obchodníků v 68
zemích světa. Díky MasterCard a Android Pay jsou platby jednoduché a
bezpečné, a spotřebitelé tak mohou používat svoje karty kdykoliv a kdekoliv.
Pro spotřebitele i obchodníky přinese každý nákup s kartou MasterCard přes
Android Pay stejnou úroveň bezpečnosti, benefitů a garancí jako jakákoliv jiná
transakce MasterCard. A navíc je spotřebitelům poskytnuta další úroveň ochrany,
jelikož Android Pay nesdílí číslo karty s obchodníkem.
„Mobilní platby se staly běžnou součástí našich životů, proto očekáváme, že
v budoucnu budou nová zařízení běžně vybavena funkcemi potřebnými pro
mobilní
platby,“
řekl
Ed
McLaughlin,
Chief
Emerging
Payments
Officer v MasterCard, „se službou MasterCard Digital Enablement Service (MDES)
a Android Pay můžeme použít zabezpečené tokeny ke snadnému provedení
plateb z připojeného zařízení zákazníka.“
„Mobilní platby jsou pro Google velkou prioritou, proto jsme pracovali s klíčovými
partnery, jako je MasterCard, abychom umožnili lidem platit pomocí telefonů s
OS Android jednoduše, bezpečně a s možností volby, a to vše v rámci Android
Pay,“ řekl Pali Bhat, ředitel Product Management v Google.
Android Pay bude dostupný (s verzí KitKat a vyšší) v USA v nadcházejících
měsících. Platební metoda bude akceptována převážně v předních amerických

1

“Consumers and Mobile Financial Services 2015”, March 2015, Federal Reserve

Tisková zpráva
29. května 2015
obchodech, restauracích, samoobsluhách, u přepravců nebo na čerpacích
stanicích. Pro více informací o místech, kde lze platit bezkontaktně, si můžete
stáhnout MasterCard Nearby app nebo navštívit internetové stránky
www.mastercard.com/contactless.
O společnosti MasterCard
MasterCard (NYSE: MA), www.mastercard.com, je jednička v inteligentních, pohodlných
a bezpečných platbách. Provozujeme nejrychlejší síť pro zpracování plateb, která propojuje
spotřebitele, finanční instituce, obchodníky, vlády a podniky ve více než 210 zemích a teritoriích
celého světa. Produkty a řešení společnosti MasterCard ještě více usnadňují, zabezpečují
a zefektivňují každodenní obchodní činnosti – například nakupování, cestování, podnikání
a hospodaření s financemi. Sledujte nás na Twitteru @MasterCardNews, připojte se k diskusi
na CashlessPioneers Blog a přihlaste se k odběru nejnovějších zpráv v Engagement Bureau.
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