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Visa a BBVA představují první komerční řešení pro
cloudové mobilní NFC platby
Praha, Česká republika, 30. června 2014 – BBVA se stala první globální bankovní skupinou, která
nabídne ke komerčnímu využití mobilní platby NFC postavené na novém cloudovém platebním řešení
asociace Visa. Nový systém umožní zákazníkům BBVA, kteří ve svém mobilním přístroji používají
operační systém Android podporující technologii NFC, provádět bezkontaktní platby. K tomu jim
bude stačit pouze stáhnout si aktualizovanou verzi aplikace BBVA Wallet.
Nová služba aplikace BBVA Wallet, kterou využívá přes 200 000 zákazníků, již funguje ve Španělsku a
během tohoto roku bude nabídnuta také zákazníkům skupiny BBVA v USA, Mexiku a Chile.
Mezinárodní rozšíření aplikace BBVA Wallet umožnila cloudová platební specifikace Visa, která
částečně zahrnuje i technologii Host Card Emulation (HCE). Platby realizované v cloudu umožňují
zákazníkům provádět platební transakce u obchodníků a přitom využívat bezpečné zpracování dat
v rámci cloudového systému banky.
Cloudové mobilní NFC platby již brzy i v Česku
Toto revoluční cloudové řešení pro mobilní placení se chystá i do České republiky. “Na tuzemském
trhu je Visa Europe v pokročilé fázi jednání ohledně spuštění technologie HCE s významnými bankami
a velmi brzy lze očekávat první implementace tohoto řešení i v Česku,” říká regionální manažer Visa
Europe pro Českou republiku a Slovensko Marcel Gajdoš. Podle něj se situace se spuštěním velmi
dobře vyvíjí i na sousedním slovenském trhu. “Na Slovensku první spuštění Visa HCE plateb
očekáváme do konce tohoto roku,” informuje Marcel Gajdoš.
Jeremy Nicholds, výkonný ředitel divize mobilních plateb Visa Europe, k novince uvedl: „Bankovní
sektor zaregistroval zvyšující se poptávku po mobilních platbách u zákazníků ze všech koutů Evropy.
Mobilní technologie nabízejí rychlejší způsob jak bezpečně platit, a také mají potenciál integrovat se
s dalšími formami funkcí mobilního bankovnictví. Tím pomáhají zdokonalit nakládání s finančními
prostředky. Cloudové platby a technologie HCE přispívají k tomu, že banky mohou klientům rychleji
nabízet mobilní bezkontaktní řešení, a současně umožňují jejich lepší dostupnost. Je nám ctí, že si

skupina BBVA, jedna z předních světových finančních institucí, zvolila jako partnera pro tento krok
právě Visu.“
Visa od počátku úzce spolupracuje se skupinou BBVA i dalšími významnými finančními a
technologickými institucemi, aby společně zajistily, že NFC platby využívající HCE technologie naplní
přísné bezpečnostní požadavky, jež Visa od všech svých partnerů očekává. Celosvětové uvedení
aplikace BBVA Wallet je vyvrcholením mnohaleté usilovné práce a projevem výrazných posunů,
k nimž v současnosti na poli platebních technologií dochází.
Aplikaci BBVA Wallet lze používat na jakémkoli telefonu se systémem Android poslední generace
vybaveném technologií NFC. „Naše první testy ukázaly, že tato nejnovější technologie dá skupině
BBVA příležitost nabídnout milionům zákazníků z celého světa nesmírně snadný a intuitivní prostředek
jak využít telefon k bezkontaktním platbám – a jediné, co k tomu budou potřebovat, je aktualizovaná
aplikace,“ dodal Mehmet Sezgin, ředitel divize Global Payment Channels společnosti BBVA.
KONEC
O asociaci Visa Europe
Visa Europe je společnost 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 nyní existuje 500 milionů karet Visa, přičemž každé euro z 6,50 euro je utraceno právě touto kartou.
Téměř 80% obchodu společnosti Visa Europe tvoří debetní karty. Do září loňského roku byly tímto typem karty
utraceny 2 biliony Euro, přičemž útraty v místech prodeje se zvedly o 8,5% na 1,4 bilionu Euro. Roční útraty
prostřednictvím online nakupování se poprvé vyšplhaly na 240 miliard Euro, 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.com
O BBVA
BBVA je globální finanční skupina založená v roce 1857. Má pevnou pozici ve Španělsku a zároveň je největší
finanční institucí v Mexiku. Vedle toho má pobočky ve státech Jižní Ameriky a v jižní a jihozápadní části USA.
Díky diverzifikaci svého portfolia se úspěšně zaměřuje na rychle rostoucí trhy s technologiemi jako klíčovou
konkurenční výhodou. BBVA podporuje finanční vzdělávání, vědecký výzkum i kulturní projekty.

