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Trend v platbách 2018: Bezkontaktné platby strieda virtualizácia
-

Presunutie platobnej karty do mobilu má viacero výhod

-

Združenie pre bankové karty pripravuje na 22. februára konferenciu Základy
kartového biznisu, hovoriť sa bude aj o novinkách a zmenách, ktoré
ovplyvnia platobný biznis

Bratislava, 21. februára 2018 – Ešte donedávna sa banky pri platobných kartách
zameriavali najmä na vývoj nových funkcií ako napríklad bezkontaktné platenie. Dnes
je trendom virtualizácia, teda presunutie platobných kariet do elektronického
prostredia. „Hoci sú ľudia stále zvyknutí mať platobnú kartu v peňaženke, postupne
sa to bude meniť. Môže byť totiž „uložená“ aj v mobilnom telefóne a platiť tak
budeme môcť priamo smartfónom,“ vraví Marcela Králová, podpredsedníčka
Združenia pre bankové karty a vedúca vydávania kariet vo VÚB.
O virtualizácii ako novom trende hovorí aj Peter Géc, člen výkonného výboru
Združenia pre bankové karty a partner poradenskej spoločnosti Infinity Consulting:
„Stojí za tým jednoduchý dôvod. Eliminácia potreby plastových kariet znižuje náklady
na ich výrobu. Značnou výhodou je tiež rýchlejšie doručenie platobnej karty do
„peňaženky klienta“.“
Banky sa chystajú na spolupráce
Na to, ako môže takéto platenie fungovať, majú banky už teraz riešenia. „A v blízkom
čase tiež môžeme očakávať spoluprácu bánk s veľkými globálnymi hráčmi,“ dodáva
Marcela Králová.
K tomu dôjde už čoskoro, keďže 28. februára predstaví IT gigant Google svoju
platobnú službu pre používateľov Androidu. Tento krok Peter Géc charakterizuje ako
najočakávanejšiu novinku tohto roka a ako ďalej dopĺňa, s najväčšou
pravdepodobnosťou bude predstavený priamo Google Pay. Na vysvetlenie – Google
v úvode roka spojil svoje služby do jednej, pričom došlo k zjednoteniu Android Pay,
Google Wallet, či nakupovanie cez Android aplikácie v obchode Play.
Vývoj trhu a nové výzvy
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Faktom je, že biznis s platobnými kartami sa neustále vyvíja. Ovplyvňujú ho nielen
noví hráči a služby, ale aj regulácie na strane vydávania i akceptácie platobných
kariet. Veľkou výzvou pre banky je tiež európska smernica o platobných službách
PSD2. Tá je v platnosti od januára a jej najvýznamnejšou zmenou je povinnosť
sprístupniť vybrané služby takzvaným tretím stranám. „Očakávame teda príchod
nových hráčov na trh, ktorí budú poskytovať rôzne platobné služby,“ reaguje
podpredsedníčka Združenia pre bankové karty Marcela Králová.
Združenie pre bankové karty, ktorého cieľom je vzdelávať odbornú aj širokú
verejnosť v oblasti platobných kariet, z tohto dôvodu pripravilo konferenciu Základy
kartového biznisu. Tá sa uskutoční už tento štvrtok, teda 22. februára v hoteli Chopin.
Na konferencii získajú účastníci prehľad o fungovaní platobných kariet. „Konferencia
navyše prináša pohľad na aktuálnu problematiku z oblasti európskej legislatívy,
regulácií a nových pravidiel kartových spoločností. Hostia tak budú mať prehľad
o aktuálne pripravovaných zmenách, ktoré ovplyvnia platobné karty. A ďalej to budú
aj nové informácie o inováciách a trendoch. Keďže oblasť platobných kariet sa
dynamicky rozvíja, je dôležité vedieť, kam smeruje ich vývoj a čo môžeme očakávať
v budúcnosti,“ uzatvára Marcela Králová.
Konferencia Základy kartového biznisu I
Termín: 22. februára 2018 (štvrtok) od 9.30 – 13.00 h.
Miesto: hotel Chopin (Galvaniho 28)
http://www.zbk.sk/stranka/zaklady-kartoveho-biznisu-i-1
O konferencii: Základy kartového biznisu organizuje Združenie pre bankové karty
pravidelne už niekoľko rokov. Cieľom tejto konferencie je uviesť do problematiky
platobných kariet nových pracovníkov kartových oddelení bánk a aj ďalších
spoločností, ktoré vyvíjajú aktivity v oblasti platobných kariet. Odborníci, ktorí na
konferencii vystúpia, prevedú jej účastníkov platobnými kartami od ich histórie až po
súčasné procesy spracovania transakcií, oboznámia ich s otázkami bezpečnosti ako
aj s novými trendmi a inováciami. Minulý rok Združenie pre bankové karty vôbec po
prvýkrát pripravilo aj nadväzujúcu konferenciu Základy kartového biznisu II, ktorá je
tematicky rozdelená na vydávanie a akceptáciu platobných kariet. Táto akcia sa
uskutoční v júni.
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O Združení pre bankové karty
Združenie pre bankové karty pôsobí na slovenskom trhu od roku 1994. Ide o
dobrovoľnú, neziskovú a jedinú platformu na Slovensku, ktorá združuje banky
a nebankové subjekty, ktorých spoločným cieľom je rozvoj platobných kariet na
Slovensku. V súčasnosti má ZBK 20 riadnych členov, z toho je 11 bánk a 9
nebankových subjektov. Akékoľvek ďalšie informácie či plánované podujatia nájdete
na webe: www.zbk.sk.
Pre viac informácií kontaktujte:
Petra Jamrichová, partner PRoCommunications
E-mail: jamrichova@procommunications.sk
Mobil: +421 904 094 487

ZBK . Dunajská 4 . 811 08 Bratislava . Slovenská republika

www.zbk.sk

