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Visa se spojila s Apple
Mobilní platby Visa budou součástí chytrých telefonů iPhone 6, iPhone 6
Plus a hodinek Apple Watch od Apple.
PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA, 10. září 2014 – Jako rozhodující díl do skládačky mobilních
plateb považuje asociace Visa propojení se službami Apple. Asociace Visa dnes oficiálně
potvrdila, že podpoří spotřebitelské platby pro uživatele zařízení iPhone 6, iPhone 6 Plus a
Apple Watch.
Příslušné finanční instituce v USA a následně i na dalších světových trzích budou moci přidat
debetní a kreditní karty Visa k možnostem plateb Apple Pay. Zákazníkům to umožní snadné a
bezpečné nakupování u vybraných prodejců, a to jak v prodejnách, tak aplikacích.
„Vstup společnosti Apple na tento trh představuje rozhodující kousek do skládačky mobilních
plateb. Tento klíčový posun v digitálních platbách potvrdil, že vývoj mobilních a bezkontaktních
služeb má nenahraditelný potenciál a výrazně nabírá na obrátkách,” uvedl Steve Perry,
generální ředitel digitálních technologií Visa Europe.
Po USA bude brzy následovat i Evropa
Visa potvrdila, že úzce spolupracuje se společností Apple a jednotlivými členskými bankami na
tom, aby tato nova služba byla v co nejkratší době přístupná i na evropském trhu.
„V současnosti je situace taková, že služba se spouští jako první v USA. V Evropě to bude
nejdříve začátkem příštího roku,“ informuje Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa Europe pro
Českou republiku a Slovensko. Otevírá se tak možnost pro spuštění této služby i v České
republice a na Slovensku. Obě země totiž dlouhodobě patří k nejprogresivnějším zemím při
přijímaní nových inovativních platebních produktů.
„Slovensko nedávno odstartovalo jako druhá země v Evropě cloudové mobilní bezkontaktní
platby NFC HCE. Brzy bude následovat i Česko. Ve spolupráci naší organizace se společností
Apple vidíme obrovský potenciál i pro tuzemský trh. Pro úspěšný start bude potřeba dohody
konkrétní tuzemské banky a společnosti Apple. Tyto dohody pomůže zprostředkovat Visa,“
uvádí Gajdoš.

Visa Europe je předním hráčem v oblasti NFC plateb už od chvíle, kdy v roce 2007 představila
první bezkontaktní karty a terminály. Dnes se v prodejnách po celé Evropě nachází více než 1,5
milionu bezkontaktních terminálů Visa – a všechny jsou připravené i na mobilní platby.
„Rozhodnutí společnosti Apple vstoupit na tento trh odráží širokou škálu příležitostí, které na poli
digitálních plateb nyní existují. Díky tomuto kroku se celosvětově zvýší povědomí o
bezkontaktních službách a rozšíří se jejich využívání. Očekáváme tedy pozitivní „haló efekt“,
který

prospěje

všem

zúčastněným

v ekosystému

mobilních

plateb,”

dodal

Perry.

– KONEC –
O asociaci Visa Europe
Visa Europe je asociace zabývající se platebními technologiemi, kterou vlastní a provozují členské banky
a další poskytovatelé platebních služeb ve 37 zemích Evropy.
Visa Europe vyvíjí nejmodernější technologie a vytváří infrastrukturu umožňující elektronické platby
milionům evropských zákazníků, podniků i vlád. Její členové nesou odpovědnost za vydávání karet,
registraci prodejců a stanovování výše poplatků pro držitele karet a obchodníky.
Asociace Visa Europe poskytuje vysoko objemový a zároveň nízkonákladový obchodní model, který svým
členům nabízí široké spektrum služeb. Přebytek jejích investic je znovu reinvestován do podnikání
podniku a zároveň použit ke zhodnocení kapitálu a rezerv.
V Evropě je nyní vydáno 500 milionů karet Visa, přičemž každé euro z 6,50 eur je utraceno právě touto
kartou. Téměř 80% objemu společnosti Visa Europe tvoří debetní karty. Do září loňského roku byly tímto
typem karty utraceny 2 biliony eur, přičemž útraty v místech prodeje se zvedly o 8,5% na 1,4 bilionu eur.
Roční útraty prostřednictvím online nakupování se poprvé vyšplhaly na 240 miliard eur, což je meziroční
nárůst od 20%.
Asociace Visa Europe byla založena v roce 2004. Je nezávislá na organizaci Visa Inc. a má exkluzivní,
nezrušitelnou a trvalou provozní licenci v rámci Evropy. Obě společnosti fungují s cílem zajistit bezchybné
globální platby Visa. Jakožto specializovaný evropský platební systém dokáže Visa rychle a pružně
reagovat na konkrétní požadavky evropských bank a jejich klientů – držitelů karet i obchodníků. Zároveň
efektivně pomáhá naplňovat cíl Evropské komise tj. vytvoření skutečného vnitřního platebního trhu.
Více informací na www.visaeurope.cz
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