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Začal pilotní projekt bezkontaktních mobilních plateb:
První Češi dnes zaplatili v obchodě mobilem
Praha, 20. července 2011 – Komerční banka, Citibank Europe, Globus ČR, VISA Europe
a Telefónica Czech Republic dnes v hypermarketu Globus v pražských Čakovicích zahájily
pilotní projekt bezkontaktních mobilních plateb s reálnými uživateli. Nová technologie
přenáší platební funkce z klasické platební karty na SIM kartu mobilního telefonu. Do České
republiky tak přichází moderní trend, který nadále zvyšuje bezpečnost a komfort při placení.
Do standardní nabídky by se platební karty nahrané na SIM kartu měly dostat již v roce 2012.
Dnešním dnem začíná půlroční projekt, jehož cílem je získat poznatky z reálného využívání
bezkontaktních mobilních plateb a připravit se tak na komerční spuštění této služby. Do ověřovacího
programu se zapojí dvě stovky společných klientů společností Telefónica a Citibank a dvě stovky
společných klientů společností Telefónica a Komerční banka, kteří mohou novou technologií platit
na pokladnách v hypermarketu Globus v Chotíkově u Plzně a ve třech hypermarketech Globus
v Praze (Černý Most, Čakovice a Zličín). Platební aplikaci, která je nahrána na SIM karty mobilních
telefonů operátora Telefónica, poskytla karetní asociace VISA Europe.
Technologie NFC (Near Field Communication) zažívá v poslední době prudký rozvoj. Její podporu
přislíbila většina velkých výrobců mobilních telefonů. V roce 2014 se očekává, že pro NFC platby
bude na světě k dispozici přes 260 milionů terminálů. Výhodou telefonů s technologií NFC
je zejména zvýšení pohodlí a intuitivnější používání při platbách. Platby jsou jednoduché a zároveň
bezpečnější, protože uživatelé mají své přístroje neustále pod kontrolou.
„Oblast mobilních plateb na bázi NFC vnímáme v Komerční bance jako perspektivní. Jedním
z hlavních důvodů je, že tato technologie umožňuje vytvořit moderní a uživatelsky komfortní platební
řešení pro naše klienty,“ uvádí Sirus Zafar, ředitel Platebních karet Komerční banky a dodává:
„Komerční banka má cenné zkušenosti se zaváděním inovací v oblasti platebních karet. Mohli jsme
proto v rámci projektu připravit potřebnou infrastrukturu pro zavedení mobilních plateb. V rámci
projektu budeme sledovat, jak nová služba vyhovuje držitelům platebních karet a současně jak
se osvědčuje na straně obchodníka. Výsledky pilotního projektu budou cennou informací pro
směřování Komerční banky v této oblasti v dalších měsících a letech.“
„Visa Europe je evropský lídr v mobilních platbách založených na moderní technologii NFC,
které probíhají v rámci bezpečné a interoperabilní platformy. Propojení mobilních telefonů
s platebními systémy je pro nás přirozenou a nevyhnutelnou evolucí a cestou do budoucnosti.
Platby mobilem nabízejí uživateli vysoký standard komfortu, rychlosti a bezpečnosti. Obchodníkům
zase přináší nový systém obsluhy klienta. Jsme velmi rádi, že jsme mohli podpořit naše inovativní
partnery v tomto jedinečném pilotním projektu v Česku. Přinese konkrétní poznatky a zkušenosti
od účastníků zkoušek této progresivní technologie, které budeme moci využít při dalším rozvoji
"nové generace" plateb v Česku,“ říká Marcel Gajdoš, manažer asociace Visa Europe
pro bezkontaktní a mobilní projekty pro Českou republiku a Slovensko.
„Díky svému celosvětovému působení a sdílení globálního know-how se Citibank dlouhodobě daří
být jedním z lídrů na trhu inovací prostřednictvím řešení a služeb s přidanou hodnotou, zejména
v oblasti komfortu a bezpečnosti klientů. NFC je již naším druhým projektem v oblasti
bezkontaktních plateb. Vzhledem ke stále stoupající oblibě chytrých telefonů a technologickému
pokroku v telekomunikačním i bankovním sektoru máme za cíl přenést pilotní část projektu
co nejdříve mezi reálné uživatele a zajistit, aby byla služba dostupná pro všechny klienty v ČR,“ říká
Stanislav Novotný, produktový manažer kreditních karet Citibank.

Strana 1/2

- TISKOVÁ ZPRÁVA -

„Kromě široké nabídky kvalitního zboží dbá Globus také na příjemné nákupní prostředí, ke kterému
patří i rychlé a pohodlné odbavení na pokladnách. Bezkontaktní platby to umožňují a jejich včasné
osvojení považuje Globus za nespornou výhodu pro zákazníky i náskok před konkurencí. Přitom
se může opírat o osvědčené obchodní a technologické partnery,“ říká Miroslav Exner, vedoucí
odboru IT Globus.
„Telefónica vnímá NFC jako nástroj k rozšíření použití mobilního telefonu o další služby. Proto jsme
vyvinuli aplikaci O2 Wallet, která zákazníkům umožní přesunout jejich plastové karty do mobilního
telefonu. Vedle platebních karet VISA integrujeme do O2 Wallet například i novou generaci
multifunkční Plzeňské karty, kterou obyvatelé a návštěvníci Plzně mohou využít nejen v dopravě
a kultuře, ale také jako náhradu věrnostních nebo vstupních karet,“ uvedl Richard Walitza, manažer
pro NFC a Finanční služby společnosti Telefónica Czech Republic.
V rámci pilotního projektu budou použity mobilní telefony Samsung Star 5230 NFC
s předinstalovanou mobilní aplikací O2 Wallet. Při budoucím komerčním nasazení aplikace O2
Wallet se počítá s podporou například pro telefony Apple iPhone, BlackBerry, Samsung Galaxy II
a další telefony vybavené NFC technologií.
Technologickými partnery pilotního programu jsou společnosti Samsung, Ingenico CZ,
Giesecke & Devrient, Oberthur Technologies, Global Payments Europe a Plzeňské městské
dopravní podniky a.s. Více o těchto společnostech naleznete v přiložených tiskových informacích.
# # #
Kontakty pro další informace:
Komerční banka:
Monika Klucová, vedoucí externí komunikace, tel.: 955 532 132, monika_klucova@kb.cz
Citibank Europe:
Branislav Cehlárik, Public Affairs Officer pro ČR a SR, tel.: 233 061 661, branislav.cehlarik@citi.com
GLOBUS ČR:
Boris Malý, marketingový ředitel, tel.: 283 066 205, b.maly@globus.cz
Visa Europe:
Šimon Rákosník, Grayling Czech Republic, tel. 224 251 555, simon.rakosnik@grayling.com
Telefónica Czech Republic:
Martin Žabka, tiskový mluvčí, tel.: 800 163 342, public.relations.cz@o2.com
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Zbyněk Proška, systémový manažer úseku Plzeňská karta, tel. 606 795 741, proska@pmdp.cz
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