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MasterCard a Google spustí Android Pay ve Velké Británii
Bezpečný a spolehlivý průběh digitální platby operačním systémem Android zajistí
technologie MasterCard Digital Enablement Service (MDES)

Londýn 30. března 2016 – Miliony britských držitelů platebních karet
MasterCard a majitelů zařízení Android budu moci, podle oznámení společnosti
Google, již brzy využít mobilní platební aplikaci Android Pay pro své nákupy a
platby. HSBC, Lloyds, MBNA a M&S Bank jsou, po úspěšném spuštění aplikace
v září 2015 v USA, první bankami ve Velké Británii, které podporují platbu
pomocí Android Pay.
Android Pay umožní majitelům kreditních, debetních, předplacených nebo
byznysových karet MasterCard využívat jejich chytré telefony s kompatibilním
systémem Android ke každodenním nákupům.
Platba pomocí Android Pay je jednoduchá, bezpečná a spolehlivá, držitelům karet
MasterCard stačí stáhnout aplikaci a nastavit účet. Při placení spotřebitel
odemkne svůj chytrý telefon, který přidrží u platebního terminálu určeného pro
bezkontaktní platby MasterCard, a platba je hotova. Bezpečnost digitálních
plateb nastavila společnost MasterCard tak, aby uživatelé mohli platební systém
využít kdekoliv a kdykoliv.
Aplikaci Android Pay mohou firmy a obchodníci velmi rychle a efektivně zavést
do své platební sítě pomocí platformy Simplify Commerce a platební brány
MasterCard Payment Gateway. S oběma platformami společnosti MasterCard se
Google v USA a Velké Británii již spojil, a obchodníci všech velikostí tak mohou
snadno a bezpečně přijímat digitální platbu od uživatelů OS Android.
„Bezpečnost a jednoduché ovládání je silnou stránkou naší technologie. Držitelé
karet MasterCard se nemusí obávat každodenního používání digitálních karet,"
uvedl Mark Barnett, prezident MasterCard pro Velkou Británii a Irsko.
K aplikaci Android Pay se mohou také snadno a rychle připojit banky, které
vydávají karty MasterCard a účastní se programu MasterCard Digital Enablement
Express.
„Jsme potěšeni, že díky Android Pay můžeme zákazníkům MasterCard nabídnout
jednoduchý a bezpečný způsob mobilních digitálních plateb. Již brzy budou lidé
moci platit svými chytrými telefony Android na stovkách tisíc bezkontaktních
platebních terminálů ve Velké Británii," řekl Pali Bhat, Senior Director
produktového managementu, Google.
Bezkontaktní platby MasterCard jsou aktuálně akceptovány v 74 zemích a na
více než čtyřech miliónech obchodních míst na celém světě. Pro výpis
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obchodních míst s možností bezkontaktních plateb si můžete stáhnout aplikaci
MasterCard Nearby nebo navštivte 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 Beyond the Transaction Blog a přihlaste se k odběru nejnovějších zpráv v Engagement Bureau.
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