Tisková zpráva
Systém MasterCard MoneySend poprvé v Evropě
Russian Standard Bank bude jako první banka v Evropě poskytovat službu
MoneySend společnosti MasterCard pro převody peněz mezi jednotlivci
Praha, 8. prosince 2010
Společnost Russian Standard Bank oznámila, že jako první z evropských bank bude
poskytovat službu vnitrostátních převodů peněz mezi jednotlivci na platformě MasterCard
MoneySend.
Program, spouštěný v rámci balíčku služeb pro zákazníky ruské banky Russian Standard Bank (RSB)
nazvaného RS-Express, umožní klientům banky platby z karty na kartu. Držitelé karet MasterCard a
Maestro vydaných touto bankou budou moci posílat peníze přímo dalším klientům banky RSB, kteří
jsou majiteli těchto karet, i jiným držitelům karet MasterCard a Maestro vydaných ostatními bankami
v Rusku. Jedná se tak o první službu peněžních převodů mezi jednotlivci pomocí karet MasterCard
v Rusku. RSB službu MoneySend zpřístupní prostřednictvím svých bankomatů na celém území
Ruska a navíc bude tato služba dostupná v podstatě všem ruským držitelům karet MasterCard a
Maestro, pokud transakci schválí jejich banka.
„Platforma MoneySend se již používá v USA a na Dálném východě, avšak pro mě je obzvláště velkým
potěšením skutečnost, že můžeme s našimi partnery z banky Russian Standard Bank oznámit spuštění
prvního systému MoneySend v Evropě. Abychom vyšli vstříc specifickým potřebám ruského trhu,
navrhli jsme zcela nový typ finanční transakce. Tato služba významně rozšiřuje možnosti držitelů
karet v Rusku,“ prohlásil Ilja Rjabyj, generální ředitel společnosti MasterCard Worldwide pro Rusko.
Jak systém MoneySend funguje
K uskutečnění převodu peněz mezi jednotlivci stačí, aby držitel karty vydané RSB znal číslo karty
MasterCard či Maestro osoby, jíž chce peníze poslat. Žádost o převod pak zadá pomocí některého
z bankomatů RSB nebo internetové či mobilní bankovní aplikace RSB – služba je tak k dispozici 24
hodin denně, 7 dnů v týdnu. Maximální výše částky při transakci pomocí bankomatu je 15 000 rublů
a 5 000 rublů při převodu po internetu nebo mobilním telefonem.
Kamal Buši, výkonný ředitel RSB pro akvizice a strategické iniciativy, jménem banky prohlásil:
„Jakožto největšího vydavatele bankovních karet v zemi a banku, která se snaží o maximální rozvoj
technicky vyspělých a pohodlných řešení pro zákazníky, nás nesmírně těší, že můžeme nabízet službu
MoneySend. Jedná se o jednoduchý a spolehlivý způsob, jak poslat peníze svým blízkým a přátelům
v kteroukoli dobu, který představuje významnou novou a efektivní službu našim klientům.“
***
Platforma MasterCard MoneySend
Platforma MasterCard MoneySend je systém, který využívá celosvětovou síť společnosti MasterCard. Bankám, které
vydávají platební karty MasterCard a Maestro, umožňuje nabízet držitelům jejich karet rychlé, pohodlné a spolehlivé
vnitrostátní i mezinárodní peněžní převody pomocí vícero kanálů, mj. bankomatů, internetu, poboček a telefonů (včetně
mobilních).
Peněžních převodů významně přibývá a tyto transakce představují pro řadu vydavatelů karet značnou příležitost. Podle
záznamů Světové banky dosáhl objem přeshraničních peněžních převodů mezi jednotlivci v červenci 2010 výše 440
miliard dolarů. Rusko je pro vnitrostátní i zahraniční převody peněz významným trhem. Například podle údajů Ruské
banky představují převody peněz za letošní rok (do konce září 2010) z Ruska příjemcům se sídlem v Rusku i mimo ně,
uskutečněné prostřednictvím úvěrových institucí včetně převodů prostřednictvím poskytovatelů peněžních převodů,
částku 29,4 mld. dolarů, díky čemuž je Rusko největším trhem pro odchozí transakce v Evropě.
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Platforma MasterCard MoneySend nabízí finančním institucím systém, který řeší otázky nákladů, zabezpečení a
spolehlivosti, který současné možnosti nenabízejí. Systém využívá ověřenou, zavedenou a odolnou platební síť
MasterCard. Držitelům karet umožní převádět peníze vnitrostátně i do zahraničí prostřednictvím jejich zúčastněné banky.
Systém MasterCard MoneySend umožňuje vydávajícím bankám nabízet držitelům jejich karet rychlou, pohodlnou a i
cenově dostupnou možnost převádět si peníze navzájem.

Rychlost: transakce se schvaluje a uskutečňuje v průběhu několika sekund. Pokud příjemce peníze přijímá na svoji
kartu MasterCard či Maestro, převod trvá obvykle jeden až tři bankovní dny ode dne zadání transakce (v závislosti na
smluvních podmínkách anebo možnostech vydavatele).

Pohodlí: platforma MoneySend dává vydávajícím bankám možnost nabízet držitelům svých karet vícero kanálů
pro výplatu a přístup, a tudíž možnost zasílat či přijímat peníze v době, v místě a způsobem, který jim vyhovuje.


Bezpečnost: transakce MoneySend probíhají po ověřené, zavedené a odolné platební síti.

O společnosti MasterCard Europe
Společnost MasterCard Europe je subjekt odpovědný za řízení obchodní činnosti MasterCard Worldwide v Evropě.
MasterCard Europe, se sídlem v belgickém Waterloo, spolupracuje s 51 evropskými zeměmi, které jsou administrativně
rozděleny do tří zákaznických oblastí. Tyto oblasti zahrnují jednotný evropský platební prostor (SEPA), vyspělé trhy a
rozvojové trhy Evropy, které sahají až k východním hranicím Ruska. Díky své síti místních zastoupení dokáže MasterCard
Europe naplňovat rozličné potřeby zákazníků na nejrůznějších trzích po celé Evropě a umožňuje tak lidem obchodovat
jejich vlastním způsobem a v jejich vlastním jazyce.
MasterCard přispívá k rozvoji globálního obchodování tím, že poskytuje životně důležité ekonomické spojení mezi
finančními institucemi, podniky, držiteli karet a obchodníky na celém světě. Jakožto poskytovatel licencí, zpracovatel a
poradce společnost MasterCard rozvíjí a uvádí na trh platební řešení, zpracovává každoročně více než 18 miliard plateb
a poskytuje špičkové analytické a poradenské služby zákazníkům z řad finančních institucí a obchodníků. Prostřednictvím
svého portfolia značek, mezi něž patří MasterCard®, Maestro® a Cirrus®, slouží MasterCard Worldwide spotřebitelům
i podnikům ve více než 210 zemích a územích. Další informace naleznete na www.mastercardworldwide.com.
Pro bližší informace, prosím, kontaktujte:
Zuzana Stará, Ogilvy Public Relations, +420 221 998 218, +420 724 442 956, zuzana.stara@ogilvy.com
Anna Šámalová, Ogilvy Public Relations, +420 221 998 226, +420 731 619 287, anna.samalova@ogilvy.com
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