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Z ČESKA

„Naše stravenka“ vstupuje do elektronického světa a nadále zůstává
nejvýhodnější na trhu
Před rokem vstoupil na český trh se stravenkami nový hráč, společnost Lidl stravenky, s nabídkou
nejnižšího poplatku pro akceptační místa pouhých 2,5 %. Nyní rozšiřuje své působení a zavádí
elektronickou stravenku. Nejvýhodnější podmínky pro klienty zůstávají.
Rok od vstupu na trh lze Naší stravenkou platit již v téměř 4 000 restauracích, svým zaměstnancům je poskytuje
na 1 700 společností. „Minulý rok jsme se stali novým hráčem na již zaběhnutém trhu. Abychom byli
konkurenceschopní a udrželi si započaté tempo, je třeba být stále inovativní. Vstup do
elektronického světa byl tak dalším logickým krokem,“ uvádí Vít Pravda, jednatel společnosti Lidl
stravenky. Za úspěchem Naší stravenky stojí nabídka bezkonkurenčních podmínek, férový minimální poplatek ve
výši 2,5 % z hodnoty stravenky pro restaurace při proplácení a nulové poplatky pro zaměstnavatele bez rozdílu
velikosti.
Tyto podmínky pro partnery zůstanou
také u elektronické stravenky, která má
oproti papírové ještě další výhody. Pro
zaměstnavatele odpadá složité rozdávání
stravenek zaměstnancům a zároveň
umožňuje rychlé nabití nárokové částky
pro zaměstnance. Držitelům stravenkové
karty již postačí jen jedna platební karta,
u které mají neustále přehled o svém
zůstatku a provedených transakcích.
Denně mohou zaplatit za nákupy nebo
v restauracích až 1 600 Kč, což je
nejvyšší hodnota na trhu stravenek. Pro
restaurace je pak hlavní výhodou
především nulová administrativa při
proplácení stravenek, která doposud
nebyla na trhu standardem, a okamžité
proplácení. Protože společnost Lidl
stravenky chce být na stravenkovém trhu úspěšná a nabízet ty nejkvalitnější služby, spojila se při vývoji
stravenkové karty Naše stravenka se spolehlivými partnery z oblasti bankovnictví - ČSOB a Mastercard.
„Jsme rádi, že si nás společnost Lidl stravenky vybrala na realizaci tohoto projektu a jsme přesvědčeni o
společném úspěchu. Zaměstnanci ČSOB začnou v průběhu roku 2018 rovněž využívat služby Naší stravenky, “
uvádí Michaela Lhotková, výkonná ředitelka spotřebitelského financování, platebních řešení a karet ČSOB.
„Stravenková karta Naše stravenka je projektem, který na českém trhu ještě nebyl. Rozvíjí silnou pozici
stravenkového byznysu směrem do 21. století, ve kterém vládnou bezkontaktní technologie, klientské inovace a
důraz na spolehlivost a bezpečnost,“ doplňuje Miroslav Lukeš, generální ředitel Mastercard pro ČR, SR a
Rakousko. Kromě restaurací lze novou elektronickou stravenku od 1. dubna uplatnit také ve všech
prodejnách obchodních řetězců Lidl, prodejny Kaufland se přidají přibližně v polovině tohoto roku.
O společnosti Lidl stravenky v.o.s.
Společnost Lidl stravenky patří stejně jako Lidl Česká republika a Kaufland Česká republika do německé
maloobchodní skupiny Schwarz. Je poskytovatelem stravenek s názvem Naše stravenka, které jsou kromě
restaurací akceptovány v síti maloobchodních prodejen Lidl a Kaufland. Veškeré informace pro zaměstnavatele i
restaurační zařízení jsou k dispozici na webových stránkách www.nasestravenka.cz.
cardmag l bison & rose l foto bison & rose
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Visa hostila Innovation and Digital Workshop ve Špindlerově
Mlýně a slovenské Jasné
Již tradičně pořádala Visa během března víkendové konference pro své partnerské banky. Odborný program akcí
ve Špindlerově Mlýně a v Jasné v Nízkých Tatrách se věnoval mimo jiné integraci služeb jako Visa Direct, Visa
Account Updater a 3D Secure 2.0. Hovořilo se ale například i o nových způsobech autentifikace plateb,
budoucnosti nositelné platební elektroniky či tokenizační službě Visa. Sobota se pak v případě obou víkendových
workshopů nesla klasicky v neformálním duchu jarního lyžování.
Březnové akce zúčastnilo několik desítek zástupců finančních institucí včetně České a Slovenské spořitelny, ČSOB,
Komerční banky, MONETA Money Bank, UniCredit, Tatra bank, Poštové banky či VUB.

cardmag l grayling l foto visa

Visa se stala partnerem MONETA Money Bank pro debetní karty
Visa se stala hlavním partnerem MONETA Money Bank v oblasti retailových debetních karet. Tato
banka totiž začala vůbec poprvé vydávat debetní karty Visa a její klienti tak mohou ke svým účtům
už od 13. března žádat i platební karty Visa. Zažádat o účet i novou debetní kartu Visa mohou klienti
banky jednak osobně na některé z více než 200 poboček, ale i prostřednictvím aplikace mobilního
bankovnictví Smart Banka.
„Máme velkou radost, že jsme navázali spolupráci s jednou z nejprogresivnějších bank na českém
trhu. Moc se těšíme nejen na spolupráci v oblasti fyzických platebních karet, ale zejména rozvoj
nejnovějších platebních inovací a mobilních plateb,“ říká Marcel Gajdoš, generální ředitel Visa pro
Českou republiku a Slovensko.
„Debetní karty patří samozřejmě mezi nejdůležitější bankovní služby, které poskytujeme klientům.
Jsme rádi, že jsme ve Vise nalezli partnera právě v tomto segmentu. Klienti naší banky tak už nyní
mohou žádat o karty Visa a využívat všech jejich výhod, včetně možnosti bezpečných a pohodlných
plateb mobilním telefonem prostřednictvím Google Pay,“ sdělila Hana Wasserburger, Head of Primary
Banking Products MONETA Money Bank.
MONETA Money Bank byla první velkou bankou, která v České republice mobilní platební služby Google Pay
nabídla svým klientům. Její nově vydané karty Visa pak bude možné provázat s aplikací Google Pay. Klienti banky
mohou své debetní a kreditní karty vložit i přímo do mobilní aplikace Smart Banka. Bezpečnost transakcí je
garantována díky tokenizační službě Visa Token Service.
„Očekáváme, že do dvou let budou Češi platit mobilním telefonem stejně často a samozřejmě, jako
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dnes platí fyzickými bezkontaktními kartami, v čemž patří v Evropě na špici,“ doplnila Wasserburger.
Krátký rozhovor s ní pak potvrzuje i sdílené odhodlání obou společností rozvíjet platební inovace a posouvat svět
plateb stále dopředu:
Jakým směrem se podle vás ubírají inovace v platebním byznysu?
Jasným trendem jsou digitální služby. My jsme například jako první banka
v České republice nabídli v souladu s naší strategickou ambicí stát se
digitálním lídrem na českém bankovním trhu možnost si pomocí našeho
mobilního bankovnictví Smart Banka založit běžný účet bez poplatků Tom
a začít ho ihned používat. Podobně snadno lze dnes načerpat
předschválený úvěr pro občany nebo živnostníky, objednat si kreditní
kartu nebo si sjednat cestovní pojištění, to vše na pár kliknutí. Digitální
technologie rovněž vstupují do pobočkové sítě, kde dnes na klienta čekají
bankéři vybavení tablety s přehlednými aplikacemi či velkoformátové
displeje s akčními nabídkami. V platebním byznysu se jednoznačně
přesouvá zájem klientů k placení tím, co mají nejčastěji po ruce, tedy
mobilním telefonem, chytrými hodinkami nebo platebními náramky.
Čekáte příchod dalších platebních možností či aplikací do Česka a
případně jakých?
Máme ambici být mezi prvními bankami v České republice, které nabídnou
svým klientům Apple Pay, což by bezpochyby dále podpořilo rozvoj
bezkontaktních plateb v tuzemsku. Rozhodnutí o případném spuštění
Apple Pay v Česku je plně na straně společnosti Apple. V současnosti se
intenzivně věnujeme dalšímu rozvoji placení mobilním telefonem
prostřednictvím Google Pay, především co se týká představování
praktických výhod tohoto pohodlného a bezpečného způsobu placení našim klientům a širší veřejnosti.
Cítíte poptávku spotřebitelů po inovacích takového typu?
Rozhodně ano. Google Pay už používá přes 20 tisíc našich klientů, kteří takto zaplatili přes 150
milionů korun. Uvedená čísla překonala naše očekávání a potvrzují velký zájem Čechů platit
mobilním telefonem. Co se týká našeho mobilního bankovnictví Smart Banka, počet jeho
aktivních uživatelů meziročně vzrostl víc než dvojnásobně na téměř 200 tisíc ke konci roku 2017.
Jak důležitá je pro zavádění nových platebních možností spolupráce s vašimi
partnery či technologickými společnostmi?
Mezi bankou a klientem je citlivý vztah postavený především na důvěře. Proto je v zájmu banky
spojovat se s důvěryhodnými a zároveň inovativními partnery jako je Visa nebo Google, tímto
spojením vzniká pro klienta nejvyšší přidaná hodnota.
cardmag l grayling l foto grayling
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MONETA Money Bank a EVO Payments International uzavřely dlouhodobé
partnerství
Praha, 26. dubna 2018 - Společnosti MONETA Money Bank a EVO Payments International se dohodly
na dlouhodobém strategickém partnerství, kdy EVO začne poskytovat služby akceptace platebních
karet klientům banky z řad obchodníků. Vzhledem k tomu, že EVO již aktuálně působí na českém
trhu, přinese zákazníkům MONETA Money Bank od počátku kompletní nabídku bezpečných
platebních služeb, inovací na poli digitálních plateb a pokročilé technologie pro podporu
strategického růstu banky v segmentu klientů z komerční sféry.
„Spolupráce s EVO nám umožňuje významně rozšířit produktovou nabídku pro komerční klienty,”
řekl Erik Howell, Senior manažer rozvoje produktů pro podnikatele MONETA Money Bank. „Získáváme jednu
z nejlepších platforem pro naše platební služby. Našim zákazníkům nabídne ideální řešení pro jejich
neustále se měnící potřeby, a podpoří tak jejich podnikatelský rozvoj,“ dodal Erik Howell.
James G. Kelly, generální ředitel společnosti EVO Payments International, uvedl: „Máme radost, že
vstupujeme do dlouhodobé spolupráce s MONETA Money Bank. Uzavřené partnerství je výhodné pro
obě společnosti. Těšíme se na obohacení zákaznické zkušenosti klientů MONETA Money Bank a
podporu banky v jejím dalším růstu na českém trhu.“
Moneta Money Bank
MONETA Money Bank, a.s., je přední nezávislou českou bankou poskytující služby svým zákazníkům
prostřednictvím celostátní pobočkové sítě. Od svého vstupu na Pražskou burzu cenných papírů v roce 2016 má
banka silnou pozici v retailovém a zemědělském sektoru a svoje služby zaměřuje na malé a střední podniky. Mimo
to poskytuje banka další produkty jako pojištění nebo investiční fondy. Klienti MONETA Money Bank tvoří přes 9
% populace České republiky a využívají její multikanálovou strategii, která zahrnuje více než 200 poboček a 640
bankomatů, digitální bankovní aplikaci, která je špičkou na trhu, a dále vlastní call centrum, smluvní prodejce
automobilů, finanční zprostředkovatele a leasingové partnery.
EVO Payments International
EVO Payments International je jedním z předních poskytovatelů platebních služeb podnikatelům, finančním
institucím, vládním organizacím a mezinárodním korporacím v Severní Americe a Evropě. Jakožto jeden
z hlavních členů karetních asociací Visa a MasterCard poskytuje EVO širokou škálu inovativních, spolehlivých a
bezpečných platebních řešení. Mezi klíčové hodnoty firmy patří snaha vždy předčit očekávání svých zákazníků a
partnerů. Pro vice informací navštivte www.evopayments.com.
cardmag l native pr
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ZE SLOVENSKA
Desaťtisíc Slovákov už má Google Pay v mobile
Zaplatili ním milióny eur
Až 97 percent terminálov je u nás pripravených prijímať bezkontaktné platby.
Bratislava, 27. apríla 2018 - Bezkontaktná platobná služba Google Pay je na Slovensku ešte len dva mesiace, no
využíva ju už 10-tisíc ľudí. Cez aplikáciu, ktorú si Slováci stiahli do svojho smartfónu a do ktorej nahrali platobné
a kreditné karty, zaplatili za tovary či služby 2,8 milióna eur a zrealizovali zhruba 105-tisíc transakcií. Ide o čísla,
ktoré Združeniu pre bankové karty exkluzívne poskytli všetky banky, ktoré túto službu dnes podporujú. A
to Slovenská sporiteľňa, Poštová banka, J&T Banka, mBank a 365.bank. „To, že na náš trh prišiel Google Pay
len potvrdzuje, že na Slovensku sú pre bezkontaktné platby priaznivé podmienky. Táto služba nás
posúva vpred - do moderného sveta bez hotovosti,“ vyhlásil predseda Združenia pre bankové karty
Rastislav Vallo.
Dôvodov, pre ktoré sa Google Pay teší veľkej obľube, je viacero. „Jednou z hlavných výhod je možnosť platiť
priamo mobilom bez potreby nosiť so sebou peňaženku. Ďalej je to bezpečnosť - keďže sa fyzickej platobnej
karte pridelí tokenizované číslo karty, a tým pádom sa minimalizuje riziko akéhokoľvek zneužitia,“ objasňuje
Marcela Králová, podpredseda Združenia pre bankové karty. Keďže Google Pay funguje v operačnom systéme
Android, ktorý vyvinula priamo spoločnosť Google a služba je certifikovaná kartovými spoločnosťami, ktoré ju
podporujú, je platenie mobilom cez službu Google Pay extrémne bezpečné a jednoduché. Plusom tiež je, že
Google je aj prevádzkovateľom mapového systému Google Maps. Klient tak môže po zaplatení vidieť miesto
platby. Pozitívne ohlasy na Google Pay už registrujú aj banky. „Klientom platby šetria čas a nie sú v strese, ak si
náhodou zabudnú zobrať peňaženku,“ vraví Lýdia Žáčková, hovorkyňa Poštovej banky, podobne sa vyjadrila aj
Milada Pivníková, product development expert mBank.
Bezkontaktné platby zažívajú v Európe pozitívny trend. Podľa Slovenskej bankovej asociácie je na Slovensku až
97,4 percenta terminálov pripravených prijímať bezkontaktné platby. Práve tento fakt zaraďuje Slovensko medzi
svetových lídrov v bezkontaktnom platení. Krajiny s podobnou penetráciou bezkontaktných terminálov sú Česko,
Poľsko a Veľká Británia.
S rozvojom technológií zákazníkov zaujíma úroveň bezpečnosti na mobilných zariadeniach. Ako objasňuje Milan
Bednár, vedúci oddelenia denného bankovníctva a vkladov Slovenskej sporiteľne, v porovnaní s klasickým
internetovým bankovníctvom je to mobilné rovnako bezpečné: „Samotné mobilné telefóny majú pomerne vysokú
mieru bezpečnosti, ak ich klient využíva obozretne. Napríklad ak si neinštaluje si aplikácie z neznámych zdrojov,
nepripája sa na nezabezpečené bezdrôtové siete a telefón si chráni prístupovým kódom, vtedy je miera
bezpečnosti mobilného bankovníctva na dobrej úrovni,“ vraví Milan Bednár. Ako ďalej dodáva, „mobilný telefón je
zároveň veľmi osobným zariadením, ktorého stratu alebo krádež si klient veľmi rýchlo všimne a včasným
kontaktovaním banky ľahko zamedzí prípadnému zneužitiu.“
Po tom, čo na Slovensko dorazil Google Pay, otáznik ešte visí nad príchodom Apple Pay či Samsung Pay. Podľa
odborníkov je pre túto službu naša krajina malá, keďže trhový podiel telefónov iPhone je u nás len okolo 15
percent. Linda Gáliková, PR manažér 365.bank verí, že práve príchod a adaptácia Google Pay bude motivátorom
aj pre ďalších hráčov.
Ako vnímate príchod Google Pay na Slovensko?
Marcela Králová, podpredseda Združenia pre bankové karty a vedúca vydávania kariet vo VÚB
VÚB banka má mobilné platby k dispozícii už od novembra 2014 prostredníctvom vlastnej aplikácie VÚB Wave 2
Pay. Napriek tomu podporujeme príchod služby Google Pay na Slovensko a v budúcnosti ju plánujeme poskytovať
aj pre naše platobné karty. Od služby Google Pay očakávame, že vďaka jej propagácii spoločnosťou Google
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narastie počet užívateľov, ktorí budú využívať platenie mobilným telefónom, a výrazne sa tak zvýši aj podiel
bezhotovostných platieb.
Milan Bednár, vedúci oddelenia denného bankovníctva a vkladov Slovenskej sporiteľne
Viac ako 80-percent Slovákov, ktorí vlastnia smartfón, využíva operačný systém Android, preto verím, že nová
služba Google Pay má naozaj potenciál osloviť široké masy. A presne takto si v našej banke predstavujeme
moderné digitálne bankovníctvo - užitočné riešenia, ktoré môže využívať čo najviac ľudí. Navyše klientom dokážu
priniesť pozitívne emócie pri každodennom bankovaní, čo je pre nás tiež veľmi dôležité.
Lýdia Žáčková, hovorkyňa Poštovej banky
Príchod služby Google Pay na Slovensko vnímame veľmi pozitívne. Klienti, ktorí využívajú mobilné telefóny
s operačným systémom Android, môžu cez službu Google Pay platiť na všetkých bezkontaktných platobných
termináloch. Nielen na Slovensku, ale aj na ďalších milión predajných miestach vo svete. Odteraz nebudú
potrebovať peňaženku v obchodoch, reštauráciách či na iných miestach, kde sa dá platiť bezkontaktne.
Milada Pivníková, product development expert mBank
Príchod služby Google Pay vnímame, samozrejme, maximálne pozitívne. Je to veľký technologický posun vpred.
O to viac nás teší, že mbank mala spomínanú službu ako jediná banka na Slovensku plne integrovanú vo svojej
vylepšenej mobilnej aplikácii.
Linda Gáliková, PR manažér 365.bank
Príchod Google Pay hodnotíme veľmi pozitívne, koniec-koncov preto sme jednou z partnerských bánk, ktoré túto
službu podporujú. Ako „mobile first“ banka vidíme práve v mobilných platbách veľký potenciál a každú takúto
technológiu vždy radi podporíme.
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.
cardmag l zbk l nextina.sk
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ZE ZAHRANIČÍ
Online card payments set to more than double by 2022, as
cardholder confidence grows
London, 28th February 2018 - Research from RBR finds that increasing internet access, smartphone penetration
and security are driving rapid growth in e-commerce card payments worldwide
Online transactions increasingly convenient as mobile facilitates impulse buys
The number of card payments made online worldwide is set to jump from 29 billion in 2016 to 70 billion in 2022,
according to Global Payment Cards Data and Forecasts to 2022, RBR’s highly regarded annual survey of global
payment cards. The RBR analysis reveals that the total number of e‑commerce card payments made worldwide in
2016 was up 28% on the year before and represented 9% of all card payments. It forecasts that by 2022, 14%
of all card payments will be made online.
The main drivers of increasing e-commerce usage include the fast growth in internet penetration and smartphone
use, while the number of merchants with an online presence is also rising. Customers appreciate the convenience
of e-commerce as it allows them to make impulse buys on the move via mobile, and the prevalence of one-click
checkouts and suggested additional items has sped up and increased the number of transactions. Significantly,
there is also growing trust in security, with enrolment in 3-D Secure (e.g. Mastercard SecureCode and Verified by
Visa) becoming more widespread.
Growth in the number card payments worldwide, split by e-commerce and POS
483 bn
14%
310 bn

e-commerce

9%
86%

POS

91%

2016

2022

Source: Global Payment Cards Data and Forecasts to 2022 (RBR)

Inhibitors of online card payments still exist
Various factors still affect growth in e-commerce card payments. In some countries domestic scheme cards are
not accepted online, while in developing markets access to the internet can sometimes be sporadic. Cash-ondelivery is still used for goods bought online in a surprising number of countries, as consumers do not always
have access to online payment methods, or may be worried their items will not be delivered or want to inspect
them prior to payment.
Large variation between regions
Although nearly one in ten of the world’s card payments are made online, this masks significant variation
between regions. In western Europe and Asia-Pacific, 14% and 13% of card payments respectively are made
online. In central and eastern Europe and the Middle East and Africa, however, this share is only 3%. In the
former, people in the larger markets still have a preference for cash-on‑delivery, while in the latter, lack of
infrastructure is a major factor.
As the penetration of internet technology grows worldwide, e‑commerce will continue to see its share of card
payments increase. RBR’s Daniel Dawson commented: “The number of e-commerce card payments will grow by
almost 150% between 2016 and 2022. Increasing use of smartphones, growing confidence in security and
improvements in infrastructure across the globe will translate into huge increases in card use online”.
cardmag l © RBR www.rbrlondon.com
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ROZHOVOR
Bezkontaktné platby a virtualizácia kariet budú
hýbať trhom
Peter Géc, zakladateľ firmy Infinity Consulting tvrdí, že ľudia nechcú mať v peňaženkách množstvo
kariet, preto sa presadia multifunkčné karty alebo ich virtuálna podoba v mobile.
Cardmag: Ako ste sa dostali k podnikaniu v transakčnom
biznise?
Peter Géc: Od začiatku kariéry som sa pohyboval v biznise, ktorý
sa venoval kartám. Podieľal som sa na zavádzaní kartovej
spoločnosti Diners Club na Slovensku, v ktorej som pôsobil takmer
štyri roky. Potom som dostal ponuku zo spoločnosti Dell, kde som
pracoval v tíme, ktorý vytváral cenotvorbu globálnych riešení pre
celý región EMEA. Súčasťou moje práce bola aj podpora veľkých
projektov pre nadnárodných klientov, kde figurovali spoločnosti ako
Visa, MasterCard alebo Discover. Napokon sa moja kariéra zase
vrátila k platbám, tentokrát z pohľadu technologickej realizácie.
Ponuku od firmy First Data som prijal prakticky okamžite, a musím
povedať, že tento svet ostal mojím domovom dodnes.
Cardmag: Nastúpili ste tam tesne pred vypuknutím
finančnej krízy. Aká bola vtedy atmosféra na trhu?
Peter Géc: Firmy boli nastavené na zmeny a novinky. Kupovali sa
nové veci a staré sa vyhadzovali. Trh sa hýbal.
Cardmag: Nemáte pocit, že dnes sme v podobnej situácii?
Peter Géc: Nie. Kapitálu je dnes viac ako kedykoľvek predtým, ale
odvaha ľudí robiť zmeny je nižšia. Alibizmus a strach zo
zodpovednosti za rozhodnutie je stále prítomný. Keď sa vtedy robili
verejné či komerčné obstarávania, tak nekončili v šuplíku
s argumentom, že zmena predstavuje riziko neadekvátne prínosu. Teraz sa to deje bežne.
Cardmag: Kedy ste pochopili, že „korporátny“ svet zamestnanca vám nevyhovuje?
Peter Géc: V roku 2007 a založil som si vlastnú firmu Infinty Consulting. Zúročil som všetky moje skúsenosti
a hľadal som vhodný priestor na realizáciu. Najväčšiu dieru na trhu som videl v obstarávaniach. Jednalo sa
predovšetkým o definíciu zákazky. Na strane dodávateľa služby sa mi stalo veľakrát, že klient nevedel presne
špecifikovať čo chce. Veril som, že s mojou pomocou banky ušetria čas, peniaze, a súčasne sa nebudú obávať, že
obstarávanie zlyhá pre formálne alebo faktické nedostatky. Skúsenosť a komplexná znalosť problematiky bol na
začiatku môj jediný kapitál.
Cardmag: Stávalo sa, že obstarávania dopadli zle?
Peter Géc: Iste, použijem klasickú analógiu. Keď firma chce obstarať autobus a povie, že chce štyri kolesá,
motor a volant, môže dostať aj traktor. Dodávateľ povie, že splnil podmienky, lebo traktor má tiež kolesá, volant
aj motor. Lenže vám je nanič, lebo vy ste chceli v autobuse voziť ľudí. Výsledok je, že dodávateľ je nešťastný,
lebo klient očakával niečo iné ako popísal v zadaní. Klient je tiež nespokojný, lebo nedostal to čo si predstavoval.
Cardmag: Aký bol váš prvý veľký a úspešný projekt?
Peter Géc: Bola to konsolidácia bankomatových sieti pre rakúsku banku Raiffeisen Bank International. Išlo o viac
ako 10-tisíc bankomatov v 14 krajinách. Základný projekt trval takmer rok a bol pre nás zlomový. Predtým sme
mali len menšie, lokálne projekty. Z môjho pohľadu to bol moment kedy som sa presvedčil o tom, že podnikanie v
tejto oblasti má zmysel.
Cardmag: V čom bol tento projekt rozdielny ?
Peter Géc: Veľké západoeurópske banky fungovali tak, že skupovali lokálne banky v krajinách východného
bloku. S miestnou bankou kúpili aj sieť bankomatov, vrátane zázemia a siete dodávateľov. Typicky sa jednalo
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o procesingové centrum alebo podobnú servisnú organizáciu. Samozrejme každá krajina mala iné štandardy,
v istom momente bola konsolidácia nevyhnutná. Cieľom bolo rôznorodé systémy spojiť a vytvoriť jednotnú
podobu riešenia bankomatovej siete v rámci skupiny. Z pohľadu služieb išlo hlavne o to, aby si mohol klient
ktorejkoľvek banky v skupine vyberať z bankomatov sesterských organizácií vo všetkých krajinách bez poplatkov.
Kľúčové bolo, aby kartová transakcia neopustila systémy banky, a tá nemala na ňu dodatočné náklady. Preto sa
urobila štúdia, ktorá najprv zmapovala existujúci stav a popísala základné optimalizačné kroky. Výnimočnosť
projektu spočívala najmä v rôznorodosti prostredí jednotlivých bánk a lokálnych špecifík. Z geografického hľadiska
sa jednalo o takmer celú strednú a východnú Európu, takže aj tento moment bol unikátny.
Cardmag: Dnes už banky nechcú investovať do budovania bankomatových sietí ako to bolo v tomto
prípade?
Peter Géc: To bol ďalší problém. Zistilo sa, že aj modely vlastníctva bankomatov sú v krajinách iné. V niektorých
krajinách banky bankomaty vlastnili, väčšina ich prenajímala od tretích strán, avšak boli aj krajiny bez vlastnej
siete. Preto bolo treba vymyslieť jednotný minimálny štandard a motivovať banky, aby sa k nemu približovali.
Plus bolo treba zabezpečiť, aby všetky bankomaty skupiny vyzerali rovnako.
Cardmag: Čiže lokálny prevádzkovatelia bankomatov boli postupne vylúčení?
Peter Géc: Nie, práve naopak. Definovali sme ideálny model správy a rozvoja bankomatovej siete a ich úloha
bola sa k nemu priblížiť. Či už s novými alebo s existujúcimi službami. Prvý hmatateľný výsledok bol globálny
nákup hardvéru, s dôrazom na optimalizáciu ceny. Napriek stanovenému rámcu mala banka voľnú ruku pri
špecifikácii lokálnych požiadaviek. Projekt bol naozaj komplexný, s dodatočnými aktivitami trval takmer tri roky
a preveril všetky schopnosti spoločnosti INFINITY Consulting - z môjho pohľadu to bol jej reálny štart.
Cardmag: Nechceli ste sa počas prvých rokov podnikania vrátiť k stabilite zamestnanca vo veľkej
korporácii?
Peter Géc: Ponúk som dostával veľa, ale odolal som. Práve tento projekt pre RBI ma utvrdil v tom, že to má
zmysel. Dodnes to neľutujem. Spoločnosť je stále veľmi štíhla, má iba minimum stálych zamestnancov, ale na
projektoch pracujú desiatky externých spolupracovníkov.
Cardmag: Spomínali ste, že sa angažujete aj vo verejných zákazkách, kde je veľa rozporov a
nejednoznačností. Ako s tým bojujete?
Peter Géc: Ťažko. Ale dejú sa kroky správnym smerom - napríklad to, že sa tvorí národná koncepcia verejnej
správy Slovenskej republiky. Tá sa má transformovať do zákonu o IT verejnej správy. Jedna časť dokonca
popisuje aj ako by mal vyzerať elektronický platobný prostriedok štátu. Tam vidím priestor pre spoluprácu
a angažovanie sa. Spôsob, že sa niečo umelo vytvorí a potom sa nanúti ľuďom legislatívou nie je správna cesta.
Treba sa pozrieť do sveta, kde už fungujú podobné riešenia. Ideálna sa zdá tokenizácia kariet, prostredníctvom
ktorej je na jednu štandardnú platobnú kartu možné naviazať desiatky unikátnych príznakov. Jednotlivé vrstvy sú
od seba bezpečne oddelené, teda „o sebe nevedia“. Načo je teda potrebná výroba ďalších kariet, keď existuje
technológia na vyžitie tých existujúcich? Ľudia nechcú mať v peňaženkách množstvo kariet. Elektronický platobný
prostriedok štátu by preto paradoxne novú kartu nemusel priniesť. Takéto riešenie by okrem iného prinieslo aj
požadovanú transparentnosť lebo sa opiera o štandardy, ktoré žiadne lokálne „tlaky“ nedokážu zmeniť.
Cardmag: Ktorá krajina v elektronizácii platieb verejného sektora najviac vpredu?
Peter Géc: Jednoznačne Veľká Británia. Tam elektronicky bežia sociálne dávky, väčšina platieb štátu, ako aj
verejná doprava. Všetko je na jednej platforme. Bohužiaľ karta na výplatu sociálnych dávok v Českej republike
skončila z politických dôvodov, na Slovensku sa k realizácii ani nedostali. V doprave je to lepšie, najmä v Českej
republike existujú regióny, ktoré sú integrované a približujú sa Európskemu štandardu. Integrácia celej dopravnej
infraštruktúry je zatiaľ v nedohľadne.
Cardmag: Čo je v svete konzultanta okrem konzultácií ?
Peter Géc: Pokiaľ ostaneme v oblasti platobných služieb je to jednoznačne vzdelávanie nových špecialistov a vo
všeobecnosti formovanie trhu. Spoločnosť Infinity Consulting sa v roku 2014 stala členom Združenia pre bankové
karty Slovenska a od roku 2016 členom výkonného výboru. Za pomerne krátky čas sa nám spoločne podarilo
vrátiť tejto organizácii stratený lesk a pripraviť množstvo nových aktivít ako bol napríklad v minulom roku „Deň
bez hotovosti“. Potenciál tejto organizácie zďaleka nie je vyčerpaný, takže dúfam, že sa v blízkej budúcnosti
podarí presadiť nové činnosti, ktoré posunú Slovenský trh platobných služieb dopredu. Ďalšou oblasťou je
spolupráca s Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR na definícii štandardov pre
elektronické platobné prostredie štátu. Na záver by som spomenul spoluprácu s Českou organizáciou platobného
sveta Sdružením pro bankovní karty na odborných a vzdelávacích podujatiach.
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Cardmag: Smernica PSD2 začala platiť od polovice januára. Ako ovplyvní táto regulácia váš biznis?
Peter Géc: K regulácii nám dvojaký postoj. Na jednej strane ako odborník som proti nej, lebo trh si vie určiť sám
čo je vhodné. Na druhej strane mám ako konzultant viac práce - táto oblasť je úplne nová, takže banky nemajú
na túto oblasť vyhovujúcich špecialistov.
Cardmag: Banky sa tejto smernice zo začiatku obávali. Je naozaj pre nich taký strašiak?
Peter Géc: Spočiatku boli banky naozaj nervózne. Ale po čase sme im očakávané zmeny pomohli špecifikovať
a neistota pominula. Vytvoril sa úplne nový trh znalostí, kde po konzultácii s odborníkmi v Bruseli, začali klientom
vysvetľovať čo to bude v praxi znamenať.
Cardmag: Banky však na PSD2 reagujú rôzne. Slovenská sporiteľňa masívne propaguje svoju novú
internetovú platformu George. Niektoré finančné domy sa naopak tvária akoby sa ich to netýkalo ....
Peter Géc: Niektoré banky stále tvrdia, že ich zákazníci nebudú mať tendenciu prechádzať k novým hráčom na
trhu. Záväzný bezpečnostný štandard silnej autentifikácii sa stále formuje, takže banky majú ešte čas, nový hráči
vyčkávajú. Reálny štart bude až v druhej polovici roku 2019, predpokladám, že až vtedy uvidíme prvú reálnu
reakciu trhu. Okrem mutlibankigového prístupu, teda pripojenia viacerých účtov z iných bánk na jednu aplikáciu,
sa očakávajú najmä jednoduché platobné aplikácie. „One click“ prístup je vo svete jednoznačne úspešný.
Cardmag: Smernica Európskej únie umožní, aby do platobného biznisu vstúpili tretie strany. Kto to
bude fintechy alebo veľkí hráči ako Google alebo Facebook?
Peter Géc: Banky už pochopili, že je jednoduchšie kúpiť fintech aj s jeho hotovou myšlienkou ako vyvíjať vlastné
nápady. Napríklad španielska banka BBVA má až tri organizácie, ktoré pre ňu aktívne hľadajú fintechy. Takže
potenciál je zjavný. Predmetom vývoja pritom nie sú úplne nové produkty, ale aj zjednodušenie platby alebo
existujúceho procesu sa ráta. Napríklad pripojenie nového účtu od inej banky do multibankingu cez „drag and
drop“ z existujúceho internetbankingu.
Cardmag: Fintechy teda nebudú bankám konkurovať?
Peter Géc: Pri fintechoch bude zaujímavé aký prístup zvolia k bankám. Prvá možnosť je, že sa budú snažiť vyjsť
v ústrety ich požiadavkám, aby boli ich nápady kúpené. Druhý prístup bude postavený na priamej konkurencii.
Druhá možnosť je pri veľkosti našich trhov zatiaľ diskutabilná, lebo aj minimálne investície na rozbeh sú stále
vysoké. Výsledkom môže byť skôr model kde Banky budú presúvať vývoj nových produktov a služieb (R&D) na
fintechy a urobia si niečo ako „laboratórium“. Bez zásadných vstupných nákladov a predovšetkým reputačného
rizika.
Cardmag: A čo veľkí hráči ako Google a Facebook, nezamiešajú v platobnom biznise karty?
Peter Géc: Google Pay už funguje, postupne sa pridávajú banky, ktoré túto platformu podporujú. Najväčšia
pridaná hodnota Googlu bude to, že ak máte v Google účte nahranú platobnú kartu, tak sa vám tam nahrá celý
profil do telefónu naraz. Stačí doplniť bezplatnú platobnú aplikáciu, urobiť jednorazovú registráciu karty a môžete
platiť. Facebook využije tiež existujúci profil klienta a vložením platobnej karty bude možné platiť prakticky
okamžite. Ďalší rozvoj tejto platformy je však diskutabilný, Mark Zuckerberg stále živý víziu svojej virtuálnej
meny, ktorá by sa mala rozšíriť aj mimo virtuálny svet sociálnych sietí.
Cardmag: Môžeme sa inšpirovať vývojom v Číne. Tam si už všetci posielajú peniaze cez WeChat
a my na Slovensku sa nevieme naučiť ani na Viamo...
Peter Géc: Netreba chodiť ani do Číny. Mám skúsenosť s ruským Yandexu, čo je obdoba Google. Okrem
vyhľadávača vytvorili aj emailové služby, ktoré následne rozšírili o možnosť prevodu peňazí. V praxi to znamená,
že okrem dokumentu je možné v prílohe správy poslať sumu, ktorú napríklad dlžím kamarátovi za obed. Je to
rýchle a jednoduché. Inšpirácia je všade okolo nás, otázny je skôr postoj našej mentality, finančných inštitúcií a
regulátorov. Číňania nemajú zábrany a sú oveľa otvorenejší novinkám.
Cardmag: Keďže naznačujete, že Slováci sú v platbách konzervatívni, budú ochotní dávať
globálnym hráčom súhlasy na iniciáciu platieb?
Peter Géc: Myslím si, že vo všeobecnosti skôr nie. Navyše globálne firmy tu neuspejú pokým tu nebudú mať
lokálnu podporu. Česi aj Slováci sa chcú baviť s reálnym človekom v banke a nie s automatom na druhej strane
sveta.
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Cardmag: Čo by platobný trh veľmi zmenilo?
Peter Géc: Napríklad to, ak by sa zrušila 500 Eurová bankovka. To by bola väčšia revolúcia ako PSD2 !
Cardmag: Tretie strany môžu získať aj naše platobné dáta. Ako ich môžu využiť?
Peter Géc: Najväčšie využitie vidím v platbách za služby ako napríklad Uber. Podobne už funguje v USA aj
Starbucks. Táto firma už má veľmi málo hotovostných transakcií. Vojdete do kaviarne, GPS na vašom mobile zistí
kde ste, máte v aplikácie predvolenú obľúbenú kávu, v kiosku potvrdíte voľbu a zoberiete si kávu. Podobne to
môže fungovať aj vo vlaku. Sadnem si do vagónu, mobil zistí kde som, ponúkne trasu a strhne mi z účtu cenu
lístku, ktorý si vyberiem. Základom všetkých týchto služieb je kombinácia zistenia polohy cez GPS s možnosťou
platby za predvolený produkt alebo službu. Z pohľadu poskytovateľov platobných služieb vznikne s možnosťou
získania platobných dát nová disciplína a to modelovanie platobného správania spotrebiteľa s možnosťou
predikcie jeho ďalších krokov.
Cardmag: Druhá možnosť je ponúkať agregované prehľady účtov. Bude to zaujímavá služba?
Peter Géc: Neviem si zatiaľ predstaviť akú pridanú hodnotu to prinesie užívateľovi. Nemám viacero osobných
účtov, prečo by som si ich chcel pozerať naraz ?. Radšej by som prijal, ak by mi niekto ponúkol lacnejší úver
alebo výhodné investovanie. Potenciál vidím práve v rozšírení investičných účtov. Klient si bude môcť cez
aplikáciu priamo nakupovať finančné aktíva ako napríklad akcie, komodity alebo podiely v investičných fondoch.
Cardmag: Platby vraj budú bezpečné, keď sa zavedie viacstupňová autentifikácia. Nebude platba
pomalšia?
Peter Géc: Je to otázne. Každý ďalší bezpečnostný element proces platby ovplyvní, prax ukáže ako sa s tým trh
vysporiada.
Cardmag: Bude teda vyberať ešte hotovosť z bankomatov?
Peter Géc: áno, pretože ľudia to od bánk stále očakávajú. Snahy o reguláciu servisných poplatkov
za výber sú lákavé avšak už teraz je v niektorých krajinách výber hotovosti na hranici rentability. V celom regióne
Strednej Európy prebiehajú kontinuálne diskusie o „surcharge“ teda o prirážke za výber z bankomatu, ktorá
ostane prevádzkovateľovi bankomatu a pokryje tak náklady za službu.
Cardmag: Chystá sa aj spustenie instant payment teda okamžitých platieb. Ako to ovplyvní trh?
Peter Géc: Vidím to skôr ako silný marketingový nástroj. Štandardný bankový svet Eurozóny dnes ponúka D+1,
teda peniaze sú medzi bankami pripísané ďalší pracovný deň s garanciou regulátora. Situácie kedy prevod
potrebuje klient ihneď sú predovšetkým spojené s nákupom tovaru alebo služby, takže v tomto prípade to bude
skôr o konkurencii platobným kartám ako o vytvorení nového segmentu trhu platobných služieb.
Cardmag: Veľa ľuďom však prekáža, že ich peniaze idú z banky do banky nejdú okamžite...
Peter Géc: Ako som už spomenul, ďalší pracovný deň je pomerne krátky čas. Viem si predstaviť, že niekto platí
na poslednú chvíľu a potrebuje aby prijímateľ mal na účte peniaze hneď. Naša realita expresnej platby je ísť do
bankomatu, vybrať hotovosť a odovzdať ju osobne. Úspech rýchlych platieb bude predovšetkým závislý od
poplatkovej štruktúry, takže uvidíme čo v tomto smere trh prinesie.
cardmag l infinity consulting l foto infinity consulting
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MARKETING
Mastercard zůstane partnerem fotbalové
Ligy mistrů UEFA až do roku 2021
Praha 19. února 2018 - Partnerství mezi společností Mastercard a Ligou mistrů UEFA bylo
prodlouženo do období let 2018 až 2021. Pokračuje tak spojení slavné fotbalové soutěže s přední
světovou platební a technologickou společností, jehož historie se započala psát již v roce 1994.
Nově podepsaná smlouva rovněž zahrnuje sponzorská práva na Superpohár UEFA v letech 2018,
2019 a 2020.
„Jsme hrdi na to, že jsme mohli prodloužit naši dlouhodobou sponzorskou smlouvu s Ligou mistrů
UEFA. Sportovní události tohoto kalibru jsou pro nás vynikající příležitostí, jak fanoušky po celém
světě spojit s jejich vášní. Budeme také i nadále vytvářet inovativní obchodní příležitosti pro naše
partnery. V roce, kdy slavíme 24 let v roli oficiálního sponzora, se těšíme na nové neocenitelné
zážitky, které letošní finále Ligy mistrů UEFA v Kyjevě nepochybně přinese. A všichni se mohou těšit
na ‚něco k nezaplacení‘ po dobu ještě nejméně dalších tří let,“ uvedl prezident Mastercard pro Evropu
Javier Pérez.
V letošním ročníku Ligy mistrů UEFA vyběhnou na fotbalové trávníky hráči více než 70 různých národností a při té
příležitosti společnost Mastercard spojila své síly
s nejslavnějším fotbalistou světa Pelém. Chce tím
vzdát hold síle fotbalu, jeho schopnosti spojovat lidi
a oslavit okamžiky, které v dějinách nejvýznamnější
fotbalové klubové soutěže na světě přinesly „něco
k nezaplacení“.
Společnost Mastercard uvedla krátký film 22
Languages (22 jazyků), který je nejnovějším
příspěvkem ke kampani #StartSomethingPriceless
(Začněte s něčím k nezaplacení), jejímž cílem je
podněcovat v lidech touhu věnovat se naplno svým
vášním a proměňovat obyčejné okamžiky v úžasné
momenty. Ve filmu vystupují dvě jedenáctky
fotbalových fanoušků z různých koutů světa, které
hrají zápas o jedenáct vstupenek na zápasy Ligy mistrů UEFA. Po návratu do šaten hráči zažijí právě něco
neocenitelného - trofej pro vítěze Ligy mistrů mohou potěžkat ve společnosti Pelého.
„Dodnes si pamatuji zásadní radu, kterou mi dal můj otec, když jsem byl ještě hodně mladý. Řekl: ‚Bude z tebe
velice dobrý fotbalista, ale hlavně musíš mít dobrý charakter a být dobrým člověkem.‘ Jeho slova mám neustále
na paměti,“ svěřil se Pelé, jenž za svoji fotbalovou kariéru vstřelil 1283 branek ve vrcholových soutěžích. „I když
všichni rádi soutěžíme, což je sportu vlastní, daleko důležitější ale je, jak se jako lidé chováme na hřišti i mimo
něj. Fotbal má úžasnou moc sjednocovat a následující okamžiky Ligy mistrů UEFA skutečně vystihují ducha
kampaně #StartSomethingPriceless.“
Společnost Mastercard vrcholnou evropskou klubovou fotbalovou soutěž podporuje již více než dvacet let a po
celou tu dobu přináší fotbalovým fanouškům po celém světě neocenitelné zážitky. Mastercard bude i nadále
nabízet dětem z celého světa možnost stát se hráčským maskotem a získat tak životní příležitost vejít před
výkopem zápasu Ligy mistrů UEFA na hřiště po boku některé z největších hvězd tohoto sportu.
cardmag l bison & rose l foto bison & rose
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Visa přivítala Ester Ledeckou zpátky v Česku
26. února odpoledne hned po návratu české výpravy z Olympiády Pchjončchangu přivítali zlatou českou
olympioničku a členku Týmu Visa Ester Ledeckou zástupci české pobočky Visa. K výjimečnému úspěchu a
hned dvěma zlatým medailím jí pogratuloval i generální ředitel Visy pro Českou republiku a Slovensko Marcel
Gajdoš. Učinil tak v rámci neformálního setkání v pražské restauraci Crazy Cow.
„Vítězství Ester na lyžích i snowboardu patří mezi největší události českého sportu i olympijské
historie celkově. Tímto jí znovu obrovsky gratulujeme. Jsme pyšní, že takového úspěchu dosáhla
Češka a právě členka Týmu Visa,“ řekl Gajdoš. „Ester je perfektním ztělesněním toho, co Tým Visa
představuje. Každý den posouvá hranice ve všem, čemu se věnuje a stejně jako Visa je jedničkou ve
svém oboru,“ doplnil.

Tým Visa pro olympiádu v Pchjongčchangu 2018 tvořilo více než 40 olympioniků a paralympioniků z 20 zemí
světa. Program založila Visa v roce 2000 s cílem poskytnout sportovcům prostředky a podporu, které potřebují k
dosažení svých životních snů.
Společnost Visa je celosvětovým partnerem olympijských her již více než 30 let. Na letošních hrách představila
mimo jiné speciální kolekci nositelné elektroniky. Platební rukavice, pamětní nálepky a olympijské odznaky s
technologií NFC umožňovaly fanouškům a sportovcům provádět pohodlné a bezpečné platby jednoduchým
přiložením ke kterémukoli terminálu pro bezkontaktní platby.
Visa podpořila i Olympijské festivaly v Brně a Ostravě. Provozovala tam Visa pumptrack dráhy, na kterých se
mohli návštěvníci festivalu vžít do kůže snowboardcrossových závodníků. Držitelé karty Visa mohli mít navíc vstup
na festival zdarma. Každá účtenka k nákupu nad 500 Kč, zaplaceného kartou Visa v obchodech Albert, totiž
sloužila automaticky jako vstupenka na oba Olympijské festivaly.
cardmag l grayling l foto grayling
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Tváří kampaně Visa k Mistrovství světa ve fotbale 2018 bude
Zlatan Ibrahimović
Praha, 19. dubna 2018 - Novou tváří globální marketingové kampaně společnosti Visa k FIFA Mistrovství světa
ve fotbale 2018 bude fotbalista Zlatan Ibrahimović.
„Jsem nesmírně hrdý, že můžu spolupracovat s Visou, jakožto globálním platebním lídrem.
Partnerství s ní reprezentuje přesně to, o co jsem ve fotbale vždy usiloval - být nejlepší,“ řekl
Ibrahimović.
Zlatan Ibrahimovič patří mezi nejoceňovanější aktivní fotbalisty světa.
Během své kariéry získal 33 trofejí a nastoupil za celou řadu týmů
v Anglii, Francii, Itálii, Nizozemsku, Španělsku, Švédsku či Spojených
státech. Je označován za jednoho z největších kanonýrů své generace
vůbec.
Není známý jen pro svou vášeň ke sportu, ale i jeho mezinárodní
působnost a „světovost”. Narodil se ve Švédsku bosenskému otci a
chorvatské matce, je ambasador Organizace spojených národů,
podnikatel a hovoří pěti světovými jazyky. To vše ztělesňuje hodnoty
značky Visa.
„Z partnerství se Zlatanem jsme nadšení. Těšíme se, že nám
pomůže zahájit kampaň k partnerství s FIFA Mistrovstvím
světa 2018 a ukázat některé z našich platebních inovací
sportovním fanouškům po celém světě,“ sdělil Marcel Gajdoš,
generální ředitel Visa pro Českou republiku a Slovensko.
Teaser video k zahájení spolupráce zveřejnil Zlatan Ibrahimović na
svém instagramu a naleznete jej i na youtube kanálu Visa.
O společnosti Visa Inc.
Visa Inc. (NYSE: V) je světovou jedničkou v oblasti digitálních plateb. Jejím posláním je propojit svět
prostřednictvím inovativní, spolehlivé a bezpečné platební sítě, umožňující jednotlivcům, podnikům a ekonomikám
prosperovat. Společnost provozuje jednu z nejvyspělejších procesingových sítí na světě - VisaNet. Ta umožňuje
bezpečný a spolehlivý průběh plateb po celém světě a dokáže zpracovat více než 65 tisíc transakcí za sekundu.
Soustavné zaměření společnosti na inovace je katalyzátorem rychlého růstu connected commerce a hnací silou v
cestě za bezhotovostní budoucností pro každého a na jakémkoli místě. V době, kdy svět přechází z analogového
systému na digitální, společnost Visa paralelně digitalizuje vlastní značku, produkty a procesingovou síť tak, aby
formovala budoucnost placení v digitálním světě. Pro více informací navštivte www.visaeurope.com, blog Visa
Vision (www.vision.visaeurope.com) a @VisaInEurope.
cardmag l grayling l foto visa
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Visa podpořila bezhotovostní festival Snowboxx ve
francouzských Alpách
Společnost Visa Inc. (NYSE: V) figurovala jako oficiální platební partner zimního hudebního
festivalu Snowboxx ve Francii. Společně s firmou iZettle zajistila 100% akceptaci bezhotovostních
plateb kartou, chytrými telefony či nositelnou elektronikou.
Zavedení bezkontaktních plateb umožnilo rychlé a bezpečné placení prostřednictvím karet, mobilních telefonů
nebo nositelné elektroniky pro všechny návštěvníky na všech prodejních místech festivalu Snowboxx 2018.
Festival proběhl ve dnech 17. až 24. březen 2018 ve francouzském Avoriazu a přivítal přes 6000 milovníků
zimních sportů a taneční hudby. Ti si mohli užít vystoupení umělců jako Fatboy Slim, Loyle Carner nebo Chase &
Status.
„Naší prioritou je hledat ty nejlepší varianty placení pro všechny a na jakémkoliv místě - třeba i na
vrcholu zasněžené hory. Bezkontaktní platby kartou, chytrým telefonem či nositelnou elektronikou
jsou rychlé (zkracují fronty), bezpečné (ztracená karta může být na rozdíl od hotovosti nahrazena)
a pohodlné,“ řekl Marcel Gajdoš, generální ředitel Visa pro Českou republiku a Slovensko.
Spolupráci s Visou jako oficiálním platebním partnerem Snowboxxu 2018 si pochvaluje i ředitel festivalu Alan
Crofton: „Fanouškům jsme poskytli ve všech ohledech bezproblémový a příjemný zážitek. Efektivní platební řešení
Visy a možnost platit bezkontaktně na všech prodejních místech Snowboxxu učinilo festival ještě pohodlnějším.“
Festival si užili i 3 čeští výherci soutěže, kterou pořádala Visa ve spolupráci s řetězcem Albert. Zákazníci mohli
během února registrovat účtenky z prodejen Albert na webu Visa a vyhrát právě i poukaz na luxusní pobyt pro 4
osoby v 5hvězdičkovém hotelu během festivalu. Kromě letenek a ubytování získali VIP vstupenky na festival,
vstupenku na večírek s olympijskými sportovci, 3denní lyžařskou permanentku či přednabitou kartu Visa na 400
EUR.
Festival Snowboxx 2018 proběhl ve dnech 17. do 24. března ve středisku Avoriaz, nejvýše položené lyžařské
oblasti francouzských Alpách s více než 650 km sjezdovek.
cardmag l grayling l foto snowboxx instagram
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TECHNOLOGIE
Průzkum: Platit chytrými hodinkami a náramky
chce pětina Čechů
Praha 27. února 2018 - Pětina obyvatel České republiky počítá s tím, že bude platit bezkontaktně pomocí
nositelných zařízení - chytrých hodinek, náramků, klíčenek. Češi jsou tím podle čerstvého průzkumu společnosti
Mastercard pod evropským průměrem, který činí 24 procent, což představuje více než 175 milionů osob. V
sousedním Slovensku činí podíl zájemců o bezkontaktní placení nositelnými zařízeními 31 procent.
Celková útrata hrazená loni prostřednictvím bezkontaktních karet Mastercard a Maestro vzrostla meziročně o 145
procent a obliba bezkontaktních plateb pochopitelně vede k tomu, že mnoho Evropanů uvažuje o nových
způsobech bezkontaktního placení. Předpovídá se, že do roku 2020 bude plných 62 procent nositelných zařízení
mít platební funkce.
Tyto údaje byly zveřejněny zrovna v době, kdy banka ABN AMRO chystá v Nizozemsku zkušební provoz
bezkontaktního placení pomocí nositelných zařízení. Vedle stabilního růstu bezkontaktních plateb totiž také
postupně mizí překážky, které brání jejich většímu rozšíření. K největšímu poklesu došlo v případě obav
z možného podvodu v Nizozemsku (-41 procent), Španělsku (-33 procent) a ve Velké Británii (-31 procent).
Jednotlivé evropské banky se společností Mastercard spolupracují na uvedení další podoby bezkontaktních plateb.
ABN AMRO je jednou z prvních bank, které umožňují bezkontaktní platby prostřednictvím nositelných zařízení
propojených s běžným účtem. Banka spouští pilotní projekt pro 500 klientů různých věkových kategorií.
„Evropa stojí v čele světového rozvoje bezkontaktních plateb a jejich obrovská obliba vytváří
poptávku
po
ještě
pohodlnějších
způsobech
placení,“
uvedl
Paolo
Battiston, výkonný viceprezident společnosti
Mastercard pro digitální platby a vývojové
laboratoře v Evropě. „Důvěra nakupujících v
bezkontaktní technologie je větší než kdy
dříve a lidé tak jsou podle všeho připraveni
posunout se ještě o krok dál a začít platit
bezkontaktně
pomocí
různých
zařízení
provázaných s bankovním účtem. Pilotní
projekty, jako je ten v Nizozemsku, na němž
spolupracujeme,
přinesou
v
digitální
ekonomice spotřebitelům nové možnosti.“
„Česko patří v platbách medzi inovativní
země a registrujeme i zájem bank
dozvědět se více o platbách nositelnými
zařízeními. Některé banky vydávající
karty Mastercard jsou už technicky připravené, takže ve spuštění jim žádné překážky nebrání,“ mínil
Miroslav Lukeš, generální ředitel Mastercard pro Českou republiku, Slovensko a Rakousko.
Systém Mastercard Tokenization se významnou měrou podílí na tom, proč jsou platby prostřednictvím nositelných
zařízení bezpečnější než kdy dříve. Díky tomuto systému je zajištěno, že šestnáctimístné číslo platební karty se v
chytrých hodinkách nikde nepoužívá ani neukládá - namísto něj se používá náhradní číselný kód, označovaný jako
„token“, který se vystavuje samostatně pro každé zařízení, které je schopno zprostředkovávat platby. Výsledné
zabezpečení, uplatňované pro digitální platby, je podobné elektronickému čipu platebních karet.
Tokenizace navíc přidává další úroveň zabezpečení, neboť vlastní číslo platební karty zůstává skryto, a to i během
platební transakce v místě prodeje. Jelikož většina lidí dává přednost digitální peněžence od své vlastní banky,
umožňuje tento postup jednodušší přístup k důvěryhodnému způsobu realizace elektronických plateb.
cardmag l bison & rose l foto bison & rose
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Visa spouští s Allianz platební a věrnostní aplikaci
Visa a Allianz Partners přicházejí s novým mobilním platebním řešením Allianz Prime. Tato
věrnostní a platební aplikace je první svého druhu v oblasti pojišťovnictví a umožňuje uživatelům
provádět rychlé, bezpečné a jednoduché platby mobilními zařízeními online i v kamenných
prodejnách.
Uživatelé Allianz Prime budou moci provádět platby pomocí mobilních zařízení na bezkontaktních terminálech po
celém světě. Mezi další funkce aplikace patří možnost inteligentního sledování výdajů a správy financí, a věrnostní
program. Transakce a věrnostní program jsou zpracovávány partnerskou společností Wirecard. Allianz Prime je
vyvinuta jako globální platforma, ale lze ji velmi snadno rozšířit i na lokální trhy. Od 27. února se aplikace testuje
v Itálii.
„Jsme moc rádi, že jsme mohli spojit síly s Allianz Partners při vývoji inovativního mobilního řešení, které integruje
možnost placení a sledování výdajů s vylepšenými pojišťovacími službami. Zákazníkům zároveň přináší nový a
bezpečný způsob, jak uskutečňovat mobilní platby online i v kamenných prodejnách,“ říká Marcel Gajdoš,
generální ředitel Visa pro Českou republiku a Slovensko a dodává: „Tato nová aplikace pro mobily také
představuje pro Allianz zcela nový způsob, jak oslovit a odměňovat zákazníky.“
„Platformu vytvořil Allianz Partners Innovation Team zejména díky podpoře našich
digitálních partnerů Visa a Wirecard. Řešení poskytuje našim zákazníkům svobodu
provádět bezpečné mobilní platby online i offline a kdekoli budou chtít. Kromě toho
nabízí našim partnerům globální platformu, pomocí které mohou interagovat se
svými zákazníky na denní bázi,“ uvedl Matthias Wünsche, Head of Market
Management and Innovation společnosti Allianz Partners.
Nová aplikace je zabezpečena technologii vyvinutou společností Visa, která nahrazuje citlivé informace o platební
kartě jedinečným digitálním identifikátorem (tzv. tokenem). Ten lze použít k zpracování plateb bez potenciálně
riskantního vystavení reálných údajů o účtu.
Jak Allianz Prime funguje
Jakmile si uživatelé stáhnou aplikaci Allianz Prime a zaregistrují se, je jim prostřednictvím vydavatelského
partnera Wirecard založen virtuální Visa účet. Účet může být dočerpán z jakéhokoli již existujícího bankovního
účtu nebo prostřednictvím kreditní karty. Aktivovat bezkontaktní mobilní platby lze přidáním karty Visa do mobilní
peněženky pomocí jediného kliknutí.
Hlavní výhody aplikace Allianz Prime:
• Mobilní platby na všech bezkontaktních terminálech po světě
• Body a odměny za každý nákup, který uskuteční
• Sledování a kontrola stavu financí pomocí nástroje inteligentní analýzy výdajů
• Allianz Digital Payments Protection poskytuje uživatelům krytí proti podvodům, chrání je v případě poškození či
zničení objednávky a poskytuje finanční náhradu v případě ztráty zásilky.
cardmag l grayling
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Mastercard vyzývá k podpoře nových norem online nákupů, ty rostou
tempem 20 % ročně
Praha 19. dubna - Společnost Mastercard vyzývá k všestranné
podpoře nových norem online nakupování a představuje vizi
nakládání s platebními údaji výhradně formou tokenů. Lidé si na
internetu stále častěji pořizují jak zboží běžné denní potřeby, tak
i méně obvyklé položky. Nárůst internetových nákupů o 20 procent za loňský rok a stále častější
použití chytrých telefonů, tabletů i dalších zařízení s malými displeji vede k tomu, že se zvyšuje tlak
na snadnější dokončení a zaplacení online nákupů.
Společnost Mastercard proto oznámila podporu nových norem obchodu na dálku EMVCo Standard Remote
Commerce (SRC). Zároveň vyzvala své partnery, zejména obchodníky, zpracovatele plateb a vydavatele
platebních karet, aby zavedení těchto norem podpořili pro všechny digitální produkty. Tento krok je v souladu se
snahou Mastercard poskytovat snadné a pohodlné platby bez ohledu na použitý internetový prohlížeč a zařízení.
V kombinaci se stávajícími normami tokenizace a ověřování bude norma SRC široce dostupná, zabezpečená,
pohodlná i transparentní tak, jak to obchodníci a spotřebitelé očekávají a jak si zasluhují.
Vzhledem k tomu, že takřka každé chytré elektronické zařízení se stává prostředkem k odesílání i přijímání plateb,
činí společnost Mastercard konkrétní kroky k omezení potenciálních rizik spojených s uchováváním platebních
údajů v online světě. Prvním krokem učiněným v tomto ohledu bylo již před třemi lety nahrazení vlastního čísla
účtu spojeného s platbou zástupným údajem, tzv. tokenem.
Používání tokenů v online světě dále posílí stávající zabezpečení digitálních peněženek i internetových platforem
podobně, jako je tomu v případě 3DS ověřování dle normy EMV a dalších technologií, včetně nástrojů detekce
podvodných transakcí s využitím umělé inteligence.
Dnes je to první krok. Další podrobnosti o zavádění nomy SRC a dokončení nákupu jedním tlačítkem poskytne
Mastercard v nadcházejících týdnech.
cardmag l bison & rose
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ANALÝZY
Mastercard s ČSOB zpracovaly návod, jak s pomocí platebních nástrojů
vytvářet chytrá města
Praha 10. dubna - Společnosti Mastercard a ČSOB dnes představily společnou studii „Smart City a
platební karty“, která přehledně popisuje, jak s pomocí současných platebních nástrojů zvýšit
efektivitu a kvalitu veřejných a městských služeb. Kritické pro
úspěšnost projektů chytrých měst jsou platební karty, jejichž
součet převyšuje počet obyvatel a dávno již neslouží jen
k placení, ale lze je využívat i jako vstupenky, jízdenky do MHD,
průkazky nebo osobní doklady.
„Základním pilířem Smart City projektů je využití moderních technologií pro zkvalitnění veřejných
služeb. Předpokladem úspěchu přijetí těchto projektů je nutnost využít ty technologie, které jsou
dnes občany standardně využívány, tedy platební karty, mobilní aplikace nebo online platby,“ uvedl
Petr Zlámalík, expert Mastercard Advisors na oblast Smart City.
„Projekty Smart City nepředstavují všelék na všechny problémy měst, nicméně v
mnoha případech mohou významně napomoci. Stávající projekty, například v dopravě
nebo ve školství, přinesly velmi příznivou odezvu od všech zúčastněných stran, a proto
je potřeba v nastoupené cestě pokračovat a naplňovat další potřeby a očekávání z
pohledu měst i jejich obyvatel,“ doplnil Jan Kubíček, manažer strategických partnerství z
ČSOB.
V České republice je v přepočtu 1,1 platební karty na občana a devět z deseti karet je již bezkontaktních.
V průměru připadá na jednu vydanou kartu více než pět transakcí měsíčně. Takřka 77 procent počtu transakcí
jsou platby u obchodníků, 17 procent představují výběry z bankomatů a zbytek internetové online transakce.
Platební karty nabízejí rozmanité využití, ale jejich platební funkce zůstávají základním stavebním parametrem
v rámci Smart City projektů. Města mají nadále velké rezervy ve službách, které od nich občané skutečně
očekávají, a to jsou pohodlné a bezpečné platby za veřejné služby, online platby za městské služby přes webové
rozhraní nebo mobilní aplikace a využívání platebních karet jako nosičů k zakoupeným službám.
Řada projektů Smart City již úspěšně funguje. Jednoznačně nejdále je oblast dopravy. Například Ostrava, jako
druhé město v Evropě po Londýnu, vybavila v roce 2016 vozidla MHD bezkontaktními čtečkami, takže pro
cestování stačí pípat platebními kartami a systém sám určí optimální cenu jízdného, a to bez tisku papírového
lístku. K městům, kde lidé mohou bezhotovostní placení ve vozidlech využívat, patří i Plzeň, Karlovy Vary, Liberec,
Chomutov nebo na vybraných spojích Praha. Vlastní projekty spustily také Středočeský nebo Olomoucký kraj. V
současné době je implementováno ve veřejné dopravě v ČR více než 3 500 platebních terminálů.
Z dalších oblastí patří k evropským unikátům
čipová Kolínská chytrá klíčenka, která spojuje
řadu funkcí, včetně identifikační a platební, a
pomáhá tím stovkám dětí i jejich rodičům na
tamní 6. Základní škole. Platební karta úspěšně
sloužila nebo slouží jako vstupenka na festivaly
nebo klubová karta ve sportovních klubech. A
například Maledivy loni představily multifunkční
kartu, která vedle placení slouží i jako cestovní
pas nebo karta pojištěnce.
Obrovskou výhodou platebních karet pro
projekty Smart City je jejich vysoká bezpečnost,
zaručená
mezinárodními
bezpečnostními
standardy, a již vybudovaná a plně funkční
infrastruktura spravovaná bankami a platebními
společnostmi, což šetří náklady městům a
snižuje možná rizika.
Studie shrnuje i všechny potřebné kroky, jak úspěšné projekty realizovat, tedy od definice vlastních potřeb, přes
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analýzy a návrhy řešení, až po pořízení Smart City projektu a jeho zprovoznění. Je tak užitečným návodem pro
městská a obecní zastupitelstva.
O společnosti Mastercard
Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com, je jednička v oblasti inteligentních, pohodlných a bezpečných
plateb. Provozujeme nejrychlejší síť pro zpracování plateb, která propojuje spotřebitele, finanční instituce,
obchodníky, vlády a podniky ve více než 210 zemích a teritoriích celého světa. Produkty a řešení společnosti
Mastercard ještě více usnadňují, zabezpečují a zefektivňují každodenní obchodní činnosti - například nakupování,
cestování, podnikání a hospodaření s financemi. Sledujte nás na Twitteru @MasterCardNews, připojte se k diskusi
na CashlessPioneers Blog a přihlaste se k odběru nejnovějších zpráv v Engagement Bureau.
O společnosti ČSOB
Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je součástí
mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí především v Belgii a v regionu střední a východní
Evropy. Skupina ČSOB je tvořena bankou (působí pod obchodními značkami - ČSOB, Era a Poštovní spořitelna) a
společnostmi, s nimiž je banka propojena. Finanční skupina ČSOB zahrnuje strategické společnosti v ČR ovládané
přímo či nepřímo ČSOB, případně KBC, které nabízejí finanční služby, a to Hypoteční banku, ČSOB Pojišťovnu,
Českomoravskou stavební spořitelnu, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing, ČSOB Asset Management, ČSOB
Factoring a skupinu Patria. Své služby skupina ČSOB poskytuje všem typům zákazníků, a to jak fyzickým osobám,
tak malým a středním podnikům, korporátní a institucionální klientele. Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám
svých klientů a nabízí jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení.
cardmag l bison & rose l foto bison & rose

Lidé cestují do zahraničí na kratší dobu a častěji, hotovost
mají spojenou se stressem, ukazuje studie Visa
Praha, 21. února 2018 - Společnost Visa zveřejnila výsledky studie o trendech v cestování a platebních návycích.
Průzkum Global Travel Intentions (GTI) provedený na 12 000 respondentech ukázal, že lidé cestují častěji, ale na
kratší dobu. Výběr, nošení a výměnu hotovosti na cestách pak mají lidé spojené se stresem.
Cestovatelské trendy pro rok 2018
Studie GTI zkoumala mezi cestovateli z 27 zemí jejich motivy k cestování do zahraničí, způsob jak cesty plánují a
jak v zahraničí platí. Zjištění lze shrnout do následujících trendů pro rok 2018:
Cesty se zkracují: Průměrná délka cesty klesla celosvětově z deseti nocí v roce 2013 na osm.
Více cest do zahraničí: Lidé mají v plánu vyrážet v budoucnosti za hranice ještě častěji. Průměrně se během
posledních dvou let vydali lidé na cesty 2,5krát. V následujících dvou letech by měl ale vzrůst počet cest na 2,7.
Podle údajů z roku 2017 cestovali nejčastěji Američané, během posledních dvou let zamířili za hranice 3,2krát.
Cestovatelé spoléhají na nové technologie: 88 procent cestovatelů si v zahraničí zajišťuje přístup na internet.
Skoro polovina (44 procent) z nich používá v cíli své cesty aplikace na spolujízdu.
Více cílových destinací: 11 procent cest po světě spočívá v návštěvě více zemí po sobě.
Nejnavštěvovanějšími státy jsou Japonsko, Spojené státy a Austrálie: Japonsko předstihlo Spojené státy a stalo se
nejpopulárnějším cílem cestovatelů posledních dvou let. Míří tam nejčastěji obyvatelé asijsko-pacifické oblasti.
Američané dávají přednost kontinentální Evropě, Mexiku, Kanadě a Japonsku.
Kdo nejvíce utrácí: Co se týče částky vydané za celou cestu, včetně rezervací před cestou a výdajů v cílové
destinaci, nejvíce utrácejí obyvatelé Saúdské Arábie. První pětku doplňují Číňané, Australané, Američané a
Kuvajťané.
Jednodušší platby v zahraničí
Cestovatelé pro plánování svých cest čím dál častěji používají nové technologie: V roce 2017 použilo za tímto
účelem technologie 83 procent cestovatelů, zatímco v roce 2015 jich bylo jen 78 procent. Co se týče placení v
zahraničí, většina z nich se ale pořád přiklání k analogovým metodám a hotovosti.
I když platební kartou platí na dovolené čím dál více lidí, většina (77 procent) dává při nákupech stále přednost
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hotovosti. Použití karty při platbě v místní měně by jim přitom pomohlo získat výhodnější směnný kurz a vyhnout
se skrytým poplatkům za převod měny.
Studie v souvislosti s platbami hotovostí v zahraničí přinesla tato zjištění:
Hotovost vyvolává obavy: Jako největší obavu spojenou s penězi uvádějí cestovatelé ztrátu nebo krádež
hotovosti.
Velké útraty: Průměrně lidé za jednu cestu do zahraničí utratí 1 793 amerických dolarů. Celosvětová mediánová
hodnota množství hotovosti, kterou si s sebou na dovolenou přivezou, dosahuje 778 dolarů.
Důkladná příprava: 72 procent lidí se zahraniční měnou vybaví ještě před odjezdem.
Obavy z výběru: Jen 10 % lidí vybírá v cílové destinaci peníze z bankomatu. Téměř každý pátý cestovatel uvedl,
že se použití bankomatů vyhýbá kvůli bezpečnosti. Nejčastěji využívají bankomaty lidé z Evropy, Blízkého Východu
a Afriky.
Zbylá hotovost: 87 procent lidí se z dovolené vrací se zbytkem hotovosti a pouze 29 procent z nich ji poté vymění
za domácí měnu. Celosvětový medián této zbytkové částky dosahuje 123 dolarů.
Další zjištění studie GTI
Průměrná útrata za jednu cestu do zahraničí dosahuje celosvětově 1 793 dolarů. Lidé ale předpokládají, že až
vyrazí za hranice příště, utratí ještě více. K největšímu nárůstu pravděpodobně dojde v asijsko-pacifické oblasti.
Plánovaná vydaná částka za příští dovolenou v porovnání s předchozí cestou (medián, USD)
Oblast

Poslední cesta

Příští cesta

Procentuální rozdíl

Celosvětově

1 793

2 443

36,25% nárůst

Afrika & Blízký Východ

2 666

2 666

0% nárůst

Asijsko-tichomořská oblast

1 677

2 443

45,68% nárůst

Evropa

1 174

1 409

20,02% nárůst

Severní a Jižní Amerika

2 248

2 840

26,34% nárůst

Cestovatelé z Austrálie, Číny, Kuvajtu a Spojených států zůstávají v souvislosti s částkou vydanou za další cestu
do zahraničí optimističtí. První příčku ve výši útraty zaujímají stále obyvatelé Saudské Arábie. Ti by měli dle
prognózy na svých dalších cestách za hranice více šetřit.
Pět zemí, jejichž obyvatelé na cestách nejvíce utrácí - plánovaná částka za příští cestu do zahraničí
(medián, USD)

Příští cesta

Saúdská Arábie

Čína

Austrálie

Spojené státy

Kuvajt

4 800

4 034

3 529

3 500

3 474

Pět zemí, jejichž obyvatelé na cestách nejvíce utrácí - částka utracená za poslední cestu do
zahraničí (medián, USD)

Poslední cesta

Saúdská Arábie

Kuvajt

Čína

Austrálie

5 333

3 143

2 988

2 745

Spojené arabské emiráty

2 722

Více informací o studii Visa Global Travel Intentions (GTI) naleznete na Visa.com/TravelStudy.
Studie Global Travel Intentions 2017. Studie Global Travel Intentions analyzuje cestovní chování a platební
návyky cestovatelů po celém světě. Průzkum byl proveden ve spolupráci s firmou ORC International na základě
rozhovorů s 12 400 respondenty z 27 trhů. Visa tuto studii provádí každé dva roky už od roku 2008.
cardmag l grayling
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KARTY V ČÍSLECH
Virtual cards give major boost to commercial cards sector
London, 10th May 2018 - RBR observes strong growth in spending on European commercial cards as a
result of increasing use of virtual cards for travel-related and B2B payments.
According to RBR’s Commercial Cards in Europe 2018, there were 58 million commercial cards in Europe in 2016,
up 6% on the previous year. Commercial cards represent just 4% of all cards and with many businesses not yet
offering commercial cards, there is much opportunity for expansion.
Commercial cards tend to be used for high-value purchases
RBR’s research shows that commercial cards were used for 2.4 billion payments worth €299 billion. The number
of commercial card payments accounts for a mere 3% of European card payments, but the proportion of
expenditure is much higher, at 10%, as such cards tend to be used for high-value purchases.
Historically expenditure for travel and entertainment purposes has accounted for the majority of commercial card
payments and employee convenience when on business travel is considered a major driver of commercial cards
as such cards remove the need for employees to submit expenses claims to the business. RBR also expects use of
commercial cards for B2B spending to become more significant, as acceptance among smaller businesses
increases and as companies recognise cards’ potential to improve the procurement process by reducing
administrative costs.
Emergence of specialised issuers has led to growth in virtual card expenditure
The issuance of virtual cards – a card account number allowing authorised employees to make payments to
nominated suppliers – is still at a relatively early stage in most European countries. By 2022, RBR predicts that
virtual cards will account for almost a quarter of commercial card spending in the region as they become more
widely used for high-value B2B and travel-related expenditure.
A number of specialised commercial card issuers, such as WEX and Optal Financial, have entered the sector in
recent years. Banks in most countries continue to focus on traditional plastic cards, but the increased competition
from specialists may cause them to diversify their product range.
Growth in the value of commercial card payments in Europe

Source: Commercial Cards in Europe 2018 (RBR)

Commercial card expenditure to almost double by 2022
RBR forecasts that commercial card numbers will rise by 17% in Europe between 2016 and 2022, and that the
number of payments will increase by 50% over the same period as companies use cards to a greater extent and
increasingly mandate this form of payment for business expenses. Use of commercial cards is favoured by many
companies as they value the ability to monitor employee expenses, block certain merchant categories and reduce
misuse.
Meanwhile expenditure will almost double by 2022. The increasing use of virtual cards, typically for high-value
transactions, will drive up the average value of each payment.
RBR’s Chris Herbert commented: “Commercial cards have the potential to reduce administrative costs and
enhance control and convenience and this will support their use as the payment instrument of choice by more
businesses and for a greater range of purposes. Virtual cards have already made a significant impact and have
the potential to transform the sector.”
cardmag l © RBR rbrlondon.com
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PODPORUJEME
Pátá sezóna s podporou cardmag
Cyklistický tým Eleven Cube Riders začal svoji další sezónu opět s podporou magazínu
cardmag. Sezóna 2018 začala pro tým úspěšně, protože v prvních 7 závodech závodníci
týmu obsadili ve svých kategoriích 3x první místo, jedno druhé, jedno třetí a dvakrát to
byla „bramborová medaile“. A podle rychlého průzkumu dresů soupeřů v amatérském pelotonu,
je cardmad jediným sponzorem, který má působnost v oblasti platebních karet a příbuzných
technologií!
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