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Visa představuje mobilní P2P platby a informace
o platbách v reálném čase
Nové platební služby umožní bankám naplňovat vizi budoucnosti placení
PRAHA, 5. října 2011 – Karetní asociace Visa Europe, která je vůdčí technologickou společností na poli
elektronických transakcí, oznámila 28. září dvě významné technologické novinky - Visa Mobile Person-toPerson payments a Visa Alerts - které umožňují uživatelům lépe spravovat své finance a provádět platby
pomocí mobilních telefonů.
Obě novinky představil na konferenci EFMA generální ředitel karetní asociace Visa Europe, pan Peter
Ayliffe ve své úvodní řeči. Nové služby dávají členským bankám asociace Visa Europe možnosti, jak
jejich klientům zpřístupnit rychlé, jednoduché, bezpečné a inovativní způsoby, jak spravovat platby
pomocí mobilních telefonů.
Peter Ayliffe k tomu podotkl: “Díky rychlosti, s níž uživatelé přijímají technologické novinky, se zásadně
mění způsoby, jimiž platíme. Dnes oznámené novinky jsou prvními v řadě nových služeb a produktů,
které bude Visa představovat v průběhu příštích několika měsíců a které odrážejí fundamentální změnu
ve zvyklostech uživatelů. Už teď vidíme, že uživatelé si velmi rychle zvykli na platby mobilními telefony. V
dalších měsících očekáváme příchod dalších NFC technologií, pokročilé věrnostní a slevové služby a
nakonec i uvedení nové digitální peněženky.“
Visa Mobile Person-to-Person payments
Mobilní P2P platby umožní zaregistrovaným uživatelům převádět prostředky jakémukoliv držiteli karty Via
v Evropě z jejich mobilního telefonu při stejné úrovni zabezpečení, jaká je garantována pro předchozí
platební řešení Visa. Aplikace umožňuje snadné zasílání peněz, ať už kontaktu v adresáři, mobilnímu
číslo, nebo na konkrétnímu číslu kreditní karty – a to i když příjemce není ve službě registrován.
Výhody Mobilních P2P plateb:
Velmi jednoduché a snadné placení – ať už je to 200 korun kamarádovi za taxíka, nebo pro jednodušší
placení společného oběda v restauraci, nebo podpora vysokoškoláka na koleji.


Není potřeba žádný nový oddělený účet



Stejná úroveň zabezpečení jako u všech ostatních služeb Visa



Příjemci plateb nemusí být ve službě zaregistrováni

Visa Alerts
Služba Visa Alerts upozorňuje registrované uživatele v reálném čase o jakémkoliv užití jejich karty, ať už
pro nákup nebo výběr hotovosti.
Výhody služby Visa Alerts:


Jednoduchý a rychlý způsob, jak kontrolovat transakce doma i v zahraničí



Pohodlný způsob, jak mít přehled o všech platbách bez nutnosti uchovávání papírových účtů



Pojistka proti podvodům – uživatelé okamžitě vědí, pokud někdo jejich kartu neoprávněně použije

Obě služby budou komerčně dostupné pro všechny členské banky Visa v Evropě od října 2011.
Visa Mobile Person-to-Person Payments a Visa Alerts byly vyvinuty ve spolupráci se společností Monitise
a jedná se o první z mnoha služeb, které nyní vznikají z partnerství ohlášeného na začátku roku 2011.

###
O asociaci Visa Europe
V Evropě je v současné době vydáno více než 430 milionů debetních, kreditních a komerčních karet Visa.
Za uplynulých dvanáct měsíců (k březnu 2011) bylo prostřednictvím těchto karet nakoupeno zboží a vybrána hotovost
v celkovém objemu přes 1,6 bilionu euro a 12,5 procent všech spotřebitelských výdajů u obchodníků v rámci Evropy
je hrazeno prostřednictvím karet Visa, z toho přes 70 procent debetními kartami Visa.
Visa Europe je členská asociace vlastněná a provozovaná více než čtyřmi tisícovkami evropských členských bank.
Asociace byla založena v červenci 2004. V říjnu 2007 se stala Visa Europe nezávislou na nové organizaci Visa Inc
s exkluzivní, nezrušitelnou a trvalou licencí na provoz v rámci Evropy.
Jakožto specializovaný evropský platební systém dokáže asociace rychle a pružně reagovat na konkrétní požadavky
evropských bank a jejich klientů – držitelů karet i obchodníků. Zároveň efektivně pomáhá naplňovat cíl Evropské
komise vytvořit skutečný vnitřní trh pro platby. Visa je jedním z nejrozšířenějších platebních systémů světa.
Visa/PLUS je jednou z největších světových sítí bankomatů nabízející přístup místní měně ve více než 200 zemích
světa. Více informací najdete na www.visaeurope.com.
O organizaci Visa Inc.
Visa je globálním poskytovatelem platebních technologií, které spotřebitelům, společnostem, finančním institucím
a vládám ve více než dvou stech zemích a územích zajišťují rychlý, bezpečný a spolehlivý přístup k elektronickým
penězům. Společnost za tímto účelem používá VisaNet, jeden z nejpokročilejších systémů pro zpracování transakcí
na světě. Systém VisaNet dokáže zpracovat více než 20 000 transakcí v jediné sekundě, přičemž spotřebitelům
nabízí ochranu proti podvodům a obchodníkům garantované platby. Visa není banka, nevydává karty, neposkytuje
úvěry a nestanovuje kurzy ani poplatky. Díky inovacím společnosti Visa však mohou její zákazníci z řad finančních
institucí nabízet spotřebitelům více možností - chcete-li, zaplaťte ihned s debetní, předem s předplacenou nebo
později s kreditní kartou. Více informací naleznete na www.corporate.visa.com.
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