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MasterCard rozšiřuje partnerství se Samsungem uvedou Samsung Pay na evropský trh
Společnosti MasterCard a Samsung Electronics Co. dnes oznámily, že rozšiřují
své globální partnerství a za využití platformy MDES spustí Samsung Pay v
Evropě. Samsung Pay je mobilní platební služba, která umožní majitelům
prémiových telefonů značky Samsung používat jejich přístroje k bezkontaktním
platbám za každodenní nákupy u obchodníků vybavených bezkontaktními
terminály a terminály na karty s magnetickým proužkem podporujícími NFC a
MST technologie.
Evropští vydavatelé karet dostanou možnost připojit se k MDES platformě, a
aktivovat tak službu Samsung Pay. Držitelé karet pak budou moci v rámci
Samsung Pay připojit své kreditní, debetní a předplacené karty, stejně jako
firemní karty pro malé a střední podniky zúčastněných vydavatelů, a využívat je
pro každodenní placení prostřednictvím telefonu. MasterCard počátkem letošního
roku oznámil, že pro bezpečné platby v rámci služby Samsung Pay poskytne
technologii tokenizace, jež umožní rychle rozšířit přístup k této službě
partnerským bankám v USA.
„Samsung s potěšením spojí síly s MasterCard a nabídne zákazníkům a
vydavatelům v Evropě jednoduché a bezpečné mobilní platby, které budou
akceptovatelné v široké síti obchodníků,“ řekl Injong Rhee, výkonný
viceprezident Samsung Electronics a globální ředitel Samsung Pay, „obě
společnosti se dlouhodobě intenzivně věnují inovacím v oblasti financí a
technologií, a vznik skutečné mobilní peněženky je tak splněním jejich závazku.“
„Počet chytrých mobilních zařízení a jejich využívání celosvětově neustále roste,
proto jsme velmi rádi, že můžeme rozšířit naše partnerství se společností
Samsung a nabídnout Samsung Pay a technologii MDES držitelům karet i
v Evropě. Evropané jsou lídry ve zkoušení a přijímání nových způsobů
nakupování a placení. Prostřednictvím našeho partnerství se Samsungem
posuneme inovace v mobilním placení ještě dále, a to tím, že umožníme lidem
platit jednoduše a bezpečně pouze s využitím jejich telefonu,“ řekl Javier
Perez, prezident MasterCard Europe.
Služba Samsung Pay by měla být letos v létě spuštěna v USA a v Jižní Koreji. Na
spuštění v Evropě Samsung intenzivně pracuje s bankami a dalšími partnery.
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Od uvedení technologie MDES v roce 2013 byly úspěšně „tokenizovány“ miliony
karet MasterCard, jejichž majitelé využívají oblíbené služby digitální peněženky.
V současné době MDES umožňuje tokenizaci kreditních, debetních, cobrandových a předplacených karet, stejně jako karet pro malé podniky. Private
label tokenizace (poskytnutí tokenizace co-brandovým kartám) bude spuštěna ve
třetím čtvrtletí tohoto roku. Tokenizační služby pro mobilní aplikace, eCommerce
a opakované platby faktur pomocí uložené platební karty budou ještě letos
umožněny obchodníkům v USA a Kanadě a následně se rozšíří i do dalších zemí,
kde je technologie MDES k dispozici.
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.

O Samsung Electronics Co.,Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd. inspiruje svět a formuje budoucnost pomocí transformačních idejí a
technologií, novým definováním světa televizí, chytrých telefonů, nositelných zařízení, tabletů,
fotoaparátů, digitálních zařízení, tiskáren, lékařského vybavení, síťových systémů a polovodičových
a LED řešení. Prostřednictvím našich iniciativ Smart Home, Digital Health a dalších jsme také
lídrem v oblasti Internet of Things. Zaměstnáváme 307 000 lidí v 84 zemích s ročními tržbami ve
výši 196 miliard USD. Pro více informací prosím navštivte naše oficiální webové stránky
www.samsung.com a náš oficiální blog na global.samsungtomorrow.com.
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