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EDITORIAL …
23 … číslovka „dvacettři“ bývá velmi často, zejména mladší generací, vnímaná a označovaná jako

symbol individuální nezávislosti a volnosti … magazín cardmag je mladý a může si tedy dovolit
využít toto spojení. V každém čísle bude na straně 23 dán prostor k nezávislé a volné tvorbě různě
oslovených osob. Bude na čtenáři, aby si udělal svůj vlastní názor a bude-li chtít i komentář. Někdy
může mít volná vizualizace na straně 23 spojení s něčím z obsahu následujícího čísla, může tedy
sloužit i jako umělecká upoutávka …
Na domácím trhu se objevily nabídky některých vydavatelů karet na umístění vlastního designu
klienta na přední stranu své platební karty. Pro někoho to může znamenat jen malý krok trhu
směrem k dalšímu rozšiřování služeb, pro někoho (mne) to může znamenat velký krok a průlom ve
strategii a obchodu bank směrem ke klientovi. Konečně je zde myšlenka dát klientovi volnost a
nezávislost ve výběru služeb ! Klient sám dokáže odhadnout zda je schopen si sám vybrat službu,
kterou chce a potřebuje či se zařadí mezi desetitisíce a statisíce konzumentů všednosti … i klient
bank má konečně možnost použít kromě mnoha dalších číslovek i … 23

23 … two three … to free … to be free

S úctou

Roman Kotlán

předseda sdružení pro bankovní karty l sbk

Manacore di Gargano, Pulia, Italie
foto l roman kotlán l cardmag

cardmag no 3/07
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AKTUÁLNĚ Z DOMOVA
Titul "MasterCard Firemní banka
roku 2007" získala Komerční
banka

Při hodnocení bankovních služeb vycházeli finanční
ředitelé především z konkrétních zkušeností z oblastí,
jakými jsou:
- kvalita jednotlivých produktů poskytovaných
bankami

Finanční ředitelé nejvýznamnějších
firem v České republice letos již potřetí
udělili titul MasterCard Firemní
banka roku. Svou pozici banky, která
firmám poskytuje nejkvalitnější služby,
obhájila Komerční banka.

- inovace a vzájemná kompatibilita bankovních
produktů
- kvalita a spolehlivost poskytovaných služeb
- vstřícnost bank při vyřizování klientských
požadavků.

Praha, 14. června 2007 – Na základě hlasování
více než 150 finančních ředitelů nejvýznamnějších
firem sdružených v Czech Top 100 bylo 14. června
uděleno prestižní ocenění MasterCard Firemní
banka roku 2007. Iniciátorem této speciální
kategorie vyhlašované v rámci žebříčku 100
nejvýznamnějších firem České republiky je
společnost MasterCard Europe, která tímto způsobem
nabízí českým firmám objektivní zhodnocení
firemního bankovnictví. Jméno vítězné banky, kterou
se stala Komerční banka, bylo vyhlášeno během
slavnostního večera sdružení Czech Top 100
v Obecním domě v Praze. Pomyslnou zlatou medaili
v prestižním ocenění MasterCard Firemní banka
roku 2007 získala Komerční banka. Druhé místo
patří ČSOB, bronz si odnesla Česká spořitelna.

Společnost MasterCard je již třetím rokem partnerem
prestižního sdružení CZECH TOP 100. Obě
společnosti chtějí pomocí ocenění MasterCard
Firemní banka roku zdůraznit fakt, že kvalitní
bankovní služby jsou v každé zemi jednou ze
základních podmínek pro úspěšný rozvoj
podnikatelského prostředí.
Výsledky letošního ročníku MasterCard
Firemní banka roku:
1. místo: Komerční banka
2. místo: ČSOB
3. místo: Česká spořitelna

Letošní výsledky MasterCard Firemní banky roku
zhodnotil Ján Čarný, generální ředitel společnosti
MasterCard Europe pro Českou republiku a
Slovensko: "První výsledky ocenění MasterCard

Visa uvádí v České republice
službu cash back

Firemní banka roku jsme české veřejnosti představili
v roce 2005. Od té doby se každým rokem snažíme
přinášet českým firmám objektivní informace o
kvalitách služeb jednotlivých bank. Všechny tři
banky, které se letos umístily na stupních vítězů,
obhájily výsledky z minulého ročníku ocenění a
potvrdily tak pevnou pozici, kterou na poli firemního
bankovnictví zastávají.”

Celosvětově oblíbená služba je nyní k dispozici také
držitelům karet Visa v České republice

"Vyhrát podruhé za sebou ocenění Firemní banka
roku je pro nás především důkazem toho, že
Komerční banka nabízí podnikům vysokou úroveň
služeb a zároveň toho, že jsme vnímáni jako
odborníci. Na druhé straně to pro nás také
představuje velký závazek do budoucnosti. Už nyní
ale mohu říci, že jsme neusnuli na vavřínech. V
nedávné době jsme, právě s cílem více přizpůsobit
nabízené služby specifickým potřebám velkých
podniků, změnili způsob jejich obsluhy. Pevně
věříme, že našim klientům to přinese maximální
pohodlí spojené s vyšší efektivitou a kvalitou,” řekl

Visa Europe představila v České republice službu Visa
cash back umožňující výběr hotovosti při
každodenních nákupech. Služba přinese řadu výhod
spotřebitelům i obchodníkům. Spotřebitelé budou
moci vybírat peněžní hotovost během nákupu přímo
na pokladnách, čímž ušetří čas, neboť nebudou
muset hledat bankomat. Obchodníkům zase nová
služba pomůže snížit objem hotovosti v pokladnách,
což usnadní práci s hotovostí a sníží riziko krádeže.
Služba cash back již funguje v řadě zemí po celé
Evropě, zejména pak ve Velké Británii
a skandinávských zemí. Na těchto trzích funguje již
patnáct let. V září 2006 spustila společnost Visa
Europe tuto službu v Itálii a Polsku, v červnu 2007
pak v Irsku. V Řecku bude služba zavedena
počátkem roku 2008. Společnost Visa Europe rovněž
aktivně vyjednává podmínky zavedení této služby
v řadě jiných zemí, například na Slovensku. Mimo
Evropu je služba cash back dostupná ve Spojených
státech, Austrálii, Singapuru a Jihoafrické

Jan Juchelka, člen představenstva a výkonný ředitel
pro Top Corporations Komerční banky.
O výsledcích ocenění MasterCard Firemní banka
roku 2007 rozhodla porota složená z finančních
ředitelů nejvýznamnějších firem v České republice.
Porotci hodnotili jednotlivé banky především podle
vlastních zkušeností, k dispozici ale měli také
podklady, které k tomuto účelu poskytly jednotlivé
banky.

cardmag no 3/07
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republice.

Ve Velké Británii se služba využívá již přes patnáct let
a těší se velké popularitě mezi držiteli karet Visa:
každá čtvrtá transakce provedená v supermarketu
debetní kartou Visa obsahuje cash back. V roce 2005
bylo uskutečněno celkem 148 milionů transakcí
služby cash back: což představuje zvýšení o 23
procent oproti roku 2003, kdy bylo těchto transakcí
uskutečněno 120 milionů. Průměrná výše částky
vybírané u obchodníků byla v roce 2006 24 liber (35
EUR), zatímco v roce 2002 to bylo o libru méně. Ve
Spojených státech je průměrná vybíraná částka u
obchodníků 20 dolarů (16 EUR), přičemž
z bankomatů se vybírá průměrná částka 69 dolarů
(55 EUR). Služba cash back je ve Spojených státech
omezena limitem 200 dolarů (159 EUR), kterého je
ale dosaženo velmi zřídka. Obecně platí, že v zemích,
v nichž je tato služba nabízena, využívají zákazníci
cash back pro výběr menších částek, zatímco ty vyšší
vybírají u bankomatů.

Služba Visa cash back nabízí pohodlný výběr menších
finančních obnosů při placení každodenních nákupů
v supermarketech, prodejnách, na benzinových
pumpách apod. Služba je dostupná všem držitelům
karet Visa. Díky sloučení dvou aktivit (nákupu a
výběru hotovosti) držitelé karet ušetří nejen čas, ale
získají podstatně širší přístup k hotovosti – a to na
místech, kde lze hotovost vybírat bezpečně, snadno a
pohodlně.
Služba Visa cash back je dostupná pouze pro karty
Visa vydané v České republice. Využívat výhod této
služby je velice snadné. Držitelé karty Visa nebo Visa
Electron při placení jednoduše pokladní oznámí, že si
přejí využít služby Visa cash back, načež obdrží
hotovost až do výše 1 500 Kč. Budou požádáni o
ověření (kombinované částky platby a vybírané
hotovosti) a to buď podpisem nebo zadáním PIN
podle metody určené vydavatelem. Suma zaplacená
za zboží bude na výpisu uvedena odděleně. Po
autorizaci transakce může pokladní držitele karty
požádat ještě o jeden podpis na účtu, kde je
uvedena částka vydaná v hotovosti. I při vybírání
hotovosti u obchodníků je ale nezbytné pamatovat
na denní limit pro výběr, nastavený vydavatelskou
bankou, protože částka vydaná v rámci služby cash
back by mohla být do tohoto limitu zahrnuta. Tuto
skutečnost je třeba ověřit u vydavatele karty
předem.

Cílovou skupinou mezi obchodníky pro cash back
jsou ti obchodníci, kteří pracují s velkými objemy
hotovosti (tudíž mají vysoké náklady na její
zpracování) a vykazují vyšší použití karet. Ideální
jsou v tomto ohledu supermarkety, což ostatně
dokazuje
velké
rozšíření
této
služby
v supermarketech ve Velké Británii a Spojených
státech. Supermarkety používají hotovost ve velkém
a pracují s velkými objemy peněžních prostředků.
Prodávají věci a služby každodenní potřeby a mají
vyšší potenciál pro použití karet. Ve Velké Británii je
služba cash back nabízena také v hospodách a
restauracích. Ve Spojených státech je zhruba 50%
služby cash back nabízeno v supermarketech. Ze
všech obchodních aktivit zhruba 12% obsahuje cash
back. V Polsku je služba nabízena v supermarketech,
multimediálních obchodech a na čerpacích stanicích.

"Pro společnost Visa spočívá hlavní význam služby
cash back v tom, že podporuje používání karet Visa
při jejich primární funkci, tedy placení, a spojuje
výběr hotovosti s placením nákupu. Tím podporuje
bezhotovostní transakce,” říká Jana Lvová, Area
Manager, Visa Europe pro Českou republiku. "Navíc
vzhledem k vysokému ohlasu, jehož se službě
dostalo na jiných trzích doufáme, že si čeští držitelé
karet službu Visa cash back oblíbí a začnou ji velmi
rychle využívat.”

Průzkum trhu ukázal, že američtí držitelé karet si
natolik cenní pohodlí, které služba cash back nabízí,
že by byli ochotni změnit banku, pokud by jejich
stávající banka službu cash back přestala poskytovat.
Vysoce službu hodnotí i spotřebitelé v Polsku. Krátce
po uvedení této služby získala Visa cash back
prestižní spotřebitelské ocenění od stylového
magazínu Twoj Styl. Služba byla také zvolena jedním
z nejlepších produktů uvedených na polský trh v roce
2006. Nezávislá porota nejstarší spotřebitelské
soutěže pro finanční instituce vysoce ocenila novinku
Visa cash back a její přínos pro spotřebitele.

První bankou, která službu Visa cash back v České
republice uvedla, byla Česká spořitelna, která
spustila ostrý provoz 16. července 2007. Služba je
nyní nabízena ve dvaceti menších řetězcích a
obchodech a banka intenzivně jedná o spolupráci
s velkými řetězci. Česká spořitelna nabízí službu
nejen svým klientům, ale i držitelům karet jiných
bank (pokud to jejich banky umožňují). Maximální
možná částka pro výběr je 1500 Kč, přičemž
podmínkou pro využití služby je uskutečnit v obchodě
nákup v minimální výši 300 Kč. Klienti České
spořitelny platí za transakci 4 Kč. Obchodníky, kteří
tuto službu nabízejí, lze snadno identifikovat podle
samolepky. Službu se chystají v průběhu roku zavést
i další české banky.

Na internetu CCS nově i ceny
pohonných hmot z okresů
CCS, největší odběratel pohonných hmot
pro silniční dopravu v České republice,
rozšiřuje své internetové stránky o vývoji
cen pohonných hmot o ceny Naturalu 95 a nafty v
okresech. Denně aktualizované údaje jsou bezplatně
k dispozici na adrese www.cenyphm.cz.

Zavedením služby Visa cash back chceme uspokojit
rostoucí poptávku po pohodlných výběrech hotovosti
spojených s nákupem v obchodě.. Klienti vítají
takové řešení, které jim umožní jednoduchý a rychlý
přístup k penězům, které mají uloženy na svých
účtech,” říká Marie Hešnaurová, ředitelka obchodního
oddělení karetní divize České spořitelny.

cardmag no 3/07

Náš současný internetový publikační systém o
cenách pohonných hmot na českých čerpacích
stanicích využívají všechny významné sdělovací
prostředky pro svá ekonomická zpravodajství.
Průměrné ceny Naturalu 95 a nafty vypočítáváme z
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transakcí 350 tisíc řidičů, kteří prostřednictvím karet
CCS nakupují na cca 2 250 čerpacích stanicích všech
řetězců, jako například Shell, OMV, Benzina, Čepro,
JET a Agip, a na stovkách soukromých čerpacích
stanic. Největší výhodou našeho publikačního
systému je automatická aktualizace cen za předchozí
den a snadná tvorba grafů a tabulek dle parametrů
zvolených uživatelem. Na uvedených internetových
stránkách je rovněž k dispozici archiv vývoje cen od
roku 2000.

skutečnost vysvětluje vstřícnějším chováním institucí
při vyřizování stížností svých klientů v důsledku
rostoucího povědomí o instituci finančního arbitra.
Dokládá to i na rostoucím počtu případů tzv.
"zpětvzetí" ze strany navrhovatelů. V těchto
případech arbitr zahájí řízení na základě návrhu
navrhovatele a vyzve instituci aby se k návrhu
vyjádřila, na místo vyjádření však instituce informuje
arbitra že se s navrhovatelem dohodla na
odškodnění, což následně potvrdí navrhovatel žádostí
o zpětvzetí, případně arbitr zastaví řízení pro
bezpředmětnost ze svého podnětu.

"Po loňském rozšíření internetových stránek
cenyphm.cz o krajské ceny naturalu a nafty
návštěvnost stránek výrazně stoupla. Někteří řidiči
stále tankují na čerpacích stanicích, kam je lákají
marketingové a věrnostní programy, jejichž využívání
není vždy v plném souladu se zájmem firmy
přistupovat k provozu svěřeného vozidla ekonomicky.
Proto nyní přicházíme s dalším rozšířením stránek o
okresní ceny a doufáme, že tyto informace ještě více
pomohou řidičům plánovat racionální čerpání, třeba
na menších čerpacích stanicích mimo hlavní tahy, a
novinářům srovnávat ceny pohonných hmot i
v regionech,” uvedl David Sroka, tiskový mluvčí
CCS.

Ve zvláštní kapitole jsou podány podrobné informace
o vybraných zajímavých projednávaných případech.
Od dubna 2006 je Finanční arbitr ČR členem tzv.
FIN-NET (Cross-Border Out-of-Court Complaints
Network for Financial Services), což lze považovat za
významný mezinárodní úspěch.
Rok 2007 je posledním rokem pětiletého funkčního
období současného finančního arbitra a jeho
zástupce.
www.finarbitr.cz
cardmag | mz

Data na stránkách www.cenyphm.cz jsou volně
přístupná jak široké veřejnosti, tak zástupcům
sdělovacích prostředků. Veškeré údaje o cenách
pohonných hmot je také možné bezplatně dále
publikovat, a to za podmínky, že součástí
zveřejněných dat bude vždy informace o jejich
původu, například "Zdroj: CCS”.

GE Money vydala již přes 1 milion
karet ve spolupráci s MasterCard
Počet platebních karet, které vydala GE Money

v České republice, přesáhl již jeden milion. Při této
příležitosti předal Ján Čarný, generální ředitel
společnosti MasterCard Europe pro Českou republiku,
Slovensko a Ukrajinu, Pieterovi van Groosovi,
předsedovi představenstva a generálnímu řediteli GE
Money Bank, stvrzující certifikát, jako symbolické
poděkování za dlouhodobou spolupráci. Jednoznačně
nejvydávanějšími platebními kartami ze značek
MasterCard jsou mezi klienty GE Money karty
Maestro. Více než 95% karet vydaných GE Money
připadá na drobnou klientelu, zbytek tvoří karty
firemní.

Výroční zpráva Finančního arbitra
ČR
V souladu s ustanovením § 21 odst. 1 zákona č.
229/2002 Sb. o finančním arbitrovi byla v květnu
2007 vydána výroční zpráva za r. 2007. Kromě
výročních zpráv předkládá arbitr rovněž zprávu Stálé
komisi pro bankovnictví PSP ČR, o své činnosti
informuje pořádáním tiskových konferencí a
prostřednictvím webové stránky www.finarbitr.cz
Výroční zpráva za rok 2006 informuje o činnosti
kanceláře arbitra z hlediska personálního i
rozpočtového zajištění, a podrobně rozebírá věcnou
činnost. Charakter a struktura řešených případů je
rozebrána formou přehledných tabulek a grafů.
Zajímavý je vývoj řešených případů za čtyři roky

"Za dobu svého působení v České republice se GE
Money stala jedním z nejvýznamnějších vydavatelů
platebních karet značek MasterCard a Maestro. Tento
fakt jsme symbolicky ocenili předáním speciálního
certifikátu, který podtrhuje dlouhodobou vzájemnou
spolupráci včetně prvního milionu vydaných karet
naší společnosti," komentoval Ján Čarný, generální
ředitel společnosti MasterCard Europe pro Českou
republiku, Slovensko a Ukrajinu, a doplnil: "V
současnosti převládá počet vydaných elektronických
karet typu Maestro, lidé si ale stále více zvykají na

činnosti.
Rokem 2006 se zastavil stoupající trend počtu
přijatých a řešených případů. Finanční arbitr tuto
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výhody, které jim přinášejí embosované karty MasterCard. Mezi jejich nejvýraznější benefity patří
především možnost platby přes Internet, mezinárodně širší akceptovanost, nezanedbatelné je ale také vyšší
pojištění a větší rozsah asistenčních služeb, které jsou s těmito kartami spojeny." , doplnil Ján Čarný.
cardmag | rk | ogilvy

AKTUÁLNĚ ZE ZAHRANIČÍ
Přední manažerka společnosti Visa
Europe Carol Walshová
získala Cenu za finančnictví
v rámci The First Women Awards
2007

O The First Women Awards

Carol Walshová, Executive Vice
President, General Counsel a
Head of Regulatory Affairs ve
společnosti Visa Europe byla oceněna coby
"význačná žena" v rámci slavnostního večera The
First Women Awards pořádaného v Londýně. The
First Women Awards, které založila společnost
Caspian Publishing a CBI, si kladou za cíl objevit
novou generaci žen, které by mohly být vzorem svým
následovnicím. Ceny se udílejí ženám, kterým se
podařilo dosáhnout významných úspěchů v britské
ekonomice, a to v oblastech, jako jsou výroba,
finance a technologie.

Ceny jsou udíleny ženám, jejichž úspěchy a
individuální činnost pomohly – anebo pomáhají –
odstraňovat bariéry a otevírají další příležitosti pro
další ženy.

The First Women Awards jsou udělovány ženám,
kterým se podařilo v oblasti podnikání dosáhnout
významných úspěchů, jež otvírají nové horizonty.
Ceny nejsou udíleny jen za čistě podnikatelské
úspěchy.

Carol Walsh

Carol Walshová
zastává ve
společnosti Visa Europe funkce
Executive Vice President,
General Counsel a Head of
Regulatory Affairs. Je rovněž
členkou výkonného vedení
společnosti Visa Europe. Od roku 1985 zastává pozici
Regional General Counsel. Má na starosti zejména
všechny právní záležitosti v rámci regionu a externí
vztahy.

Peter Ayliffe, prezident a CEO společnosti Visa
Europe, byl úspěchem nadšen: "Carol je úchvatná
dáma a jako taková je vzorem pro všechny naše
zaměstnance, nejen pro ženy. Navzdory velkému
pracovnímu vytížení v pozici hlavní právničky a hlavní
manažerky pro záležitosti spojené s regulacemi si
vždy najde čas, pokud je třeba poradit nebo
povzbudit ostatní. Nasazení, s nímž pracuje pro naši
společnost, je vskutku obdivuhodné. Úspěch, jehož
právě dosáhla, jen podtrhuje zájem naší společnosti
podporovat výjimečné talenty."

Před nástupem do společnosti Visa pracovala Carol
Walshová pro společnost Clifford Chance v Londýně
a Bruselu, kde se specializovala hlavně na obchodní a
antimonopolní záležitosti. Nějaký čas pracovala také
v Evropské komisi, kde absolvovala stáž
v antimonopolním oddělení právního oddělení.

Sama Carol Walshová k ocenění prohlásila: "Všechny
ženy, které byly nominovány společně se mnou, jsou
špičkové profesionálky a proto toto ocenění vnímám
jako velkou poctu. Do společnosti Visa jsem
nastoupila před 22 lety a roli, jež mi byla ve
společnosti svěřena, jsem vždy pokládala za
náročnou, nicméně velice zajímavou. Chtěl bych
poděkovat porotcům, kteří mě vybrali, a také svému
týmu ve společnosti Visa Europe, který mi v mé práci
pomáhá” .

Global Payments Europe d. o. o.
Sarajevo uzavřela smlouvu
s Postbank BH
Global Payments Inc. (NYSE:GPN),
vedoucí světový poskytovatel
služeb v oblasti elektronického
zpracování plateb, oznámil, že jím vlastněná
společnost Global Payments Europe d. o. o. Sarajevo
uzavřela na dobu pěti let smlouvu na poskytování
kompletního řešení služeb procesingu platebních
karet pro společnost Postbank BH Sarajevo. Global
Payments Europe d. o. o. Sarajevo poskytne bance
kompletní procesingové služby zahrnující
personalizaci, autorizaci, správu PIN kódů,
monitoring a prevence podvodných transakcí, SMS
alerting, řízení sítí bankomatů a platebních terminálů
a služby call centra.

Cena byla založena se záměrem inspirovat více žen
k profesionální kariéře nebo k založení vlastních
firem. Ačkoli v posledních letech byly učiněny velké
pokroky, stále jen tři ženy pracovaly jako generální
ředitelky firem ve FTSE 100.
V prvních dvou ročnících byla cena udělena
významným podnikatelkám Karen Darbyové ze
společnosti SimplySwithc a Pinky Lilaniové,
zakladatelce asociace Asian Women of Achievement.
Oceněny byly i významné manažerky: baronka Sarah
Hoggová, předsedkyně správní rady 3i, a Val
Goodingová, ředitelka BUPA.
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And Head of Regulatory Affairs

"V návaznosti na úspěšnou rekapitalizaci a změnu
akcionářské struktury má Postbank BH velmi
ambiciózní obchodní plány. Karetní byznys se stane
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podstatnou součástí portfolia našeho retailového
bankovnictví. Usilujeme o vytvoření vysoce kvalitních
a hodnotných karetních produktů, které budeme
nezávisle prodávat prostřednictvím sítě našeho
strategického partnera, Pošty v Bosně a
Hercegovině," říká Dzenamir Abaza, generální ředitel
Postbank BH a dodává: "Global Payments Europe d.
o. o. Sarajevo je pro nás spolehlivý a zavedený
partner se světovými referencemi. Jsme přesvědčeni,
že naše spolupráce bude dlouhodobá a úspěšná, aby
byli naši zákazníci spokojeni, což je náš hlavní
obchodní cíl."

Global Payments Europe, s.r.o.
V Olšinách 626/80, 100 00 Praha 10
Tel.: + 420 267 197 509,
E-mail: jhollan@gpe.cz

MasterCard představí v Itálii
pilotní projekt bezkontaktních
plateb MasterCard® PayPass™
S p o t ř e b i t e l ů m
a
maloobchodníkům
přinese
technologie PayPass úsporu času
a
zmenší
rizika
spojená
s
h o t o v o s t n í m i
operacemiMasterCard
jedná
o
zavedení
technologie PayPass i s největšími českými
bankami

Mustafa Bektić, generální ředitel Global Payments
Europe d. o. o. Sarajevo, říká: "Jsme velmi potěšeni,
že můžeme rozšířit stávající portfolio našich klientů o
Postbank BH. Očekáváme, že banka, jejímž
strategickým partnerem je BH Pošta, významně
poroste a bude hrát důležitou roli na trhu retailového
bankovnictví."

MasterCard Worldwide oznámila první pilotní projekt
bezkontaktních plateb v Itálii, čímž dále posílila své
vedoucí postavení v této oblasti v Evropě. Projekt
MasterCard® PayPass™ bude představen ve
spolupráci se společností Poste Italiane – obchodní
skupina Banco Posta.

Podle informací generálního ředitele Postbank BH,
Dzenamira Abazi, byla společnost Postbank BH
nedávno privatizována firmou Poteza Adriatic Fund
(se sídlem v Amsterdamu v Holandsku), jakožto
hlavním akcionářem s 48procentním podílem
vlastnictví. Postbank BH je strategickým partnerem
BH Pošty, která má díky svým 249 pobočkám jednu
z nejrozsáhlejších pobočkových sítí v Bosně a
Hercegovině.

Ke konci roku 2007 spustí Poste Italiane šesti- až
osmiměsíční pilotní projekt, v rámci kterého nabídne
svým novým držitelům karet předplacenou kartu s
technologií MasterCard PayPass: kartu PostePay
Evolution MasterCard. Předplacená karta bude sloužit
k nákupům v různých maloobchodních provozovnách
v Miláně a Římě, včetně kin, provozoven rychlého
občerstvení, řetězců restaurací, supermarketů a
jiných obchodů.

Společnost Global Payments Europe d. o. o. Sarajevo
byla založena v roce 2006, kdy Global Payments
dokončila převzetí aktiv společnosti Diginet d. o. o.,
nepřímého procesora platebních transakcí se sídlem
v Sarajevu. Společnost Diginet vznikla v roce 1996 a
před převzetím Global Payments poskytovala
finančním institucím procesing debetních a kreditních
karet, prodej, instalaci a servis bankomatů a
platebních terminálů a také služby spojené
s vydáváním platebních karet.

Držitel karty Poste Italiane MasterCard vybavené
technologií MasterCard PayPass jednoduše přiblíží
kartu ke čtečce PayPass, která je schopna si data z
platební karty přečíst na bezdotykové bázi. Díky této
technologii je možné nakoupit u všech zúčastněných
maloobchodníků bez potřeby zadávat PIN nebo vložit
kartu do čtecího zařízení.

Společnost Global Payments Europe, s.r.o. sídlí v
Praze, pobočky má v Moskvě, Kyjevě, Varšavě,
Bratislavě a Sarajevu. Poskytuje finančním institucím
komplexní služby v oblasti vydávání, správy a
personalizace bankovních i
nebankovních karet,
zpracování transakcí, instalace a údržby bankomatů a
platebních terminálů, vývoje platebních systémů a
řešení. GPE dále poskytuje aplikace pro bezpečné
p l a t b y
p o
i n t e r n e t u ,
m-Commerce a též služby spojené s provozem
úvěrových registrů. Platforma společnosti MUZO byla
jednou z prvních na evropském trhu, které vyhověly
mezinárodním standardům EMV pro čipové platební
karty.

Tato inovační a na trhu progresivní technologie Tap
& GoTM ("Přilož a jdi”), kterou společnost MasterCard
zavádí na mnoha trzích po celé Evropě, umožňuje
rychle, bezpečně a snadno provést nákupy v malých
hodnotách do 25 euro, kdy spotřebitelé nepotřebují
shánět hotovost nebo mince, zadávat PIN nebo
podepisovat stvrzenku. U nákupů převyšujících tuto
částku bude držitel z bezpečnostních důvodů
požádán o zadání PINu nebo o podpis.
Stejně jako dalším maloobchodníkům po celé Evropě,
i obchodníkům v Itálii přinese technologie
MasterCard PayPass nižší potřebu hotovostních
operací a významnou úsporu času.

Společnost Global Payments Inc. (NYSE:GPN), je
přední světový dodavatel řešení pro elektronický
platební styk pro spotřebitele, obchodníky, nezávislé
prodejní organizace, finanční instituce, státní úřady a
nadnárodní společnosti ve Spojených státech,
Kanadě, Latinské Americe, Evropě a Asii. Další
informace o společnosti a jejích službách naleznete
na adrese
http://www.globalpaymentsinc.com.

"Naší společnou výzvou je rozšířit používání
bezkontaktních technologií a seznámit spotřebitele
s konkrétními výhodami technologie Tap & GoTM.
Společnost MasterCard je významným partnerem
v naší společné "válce proti hotovosti”. Usnadnění
použití platebních karet přispěje k dalšímu růstu
a rozvoji italské ekonomiky,” řekl Marco Siracusano,

Pro další informace kontaktujte:
Ing. Jiří Hollan
Ředitel marketingu a komunikace

"Technologie MasterCard PayPass usiluje o to, aby
byla spotřebitelům poskytnuta nová a inovační
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alternativa k hotovosti, která zjednoduší nákupy
spotřebitelům i maloobchodníkům. Itálie je trhem,
který má nejvyšší procento hotovostních transakcí v
Evropě. Naše partnerství s Poste Italiane představuje
velikou možnost jak se stát v Itálii, stejně jako na
trzích v celé Evropě, vůdcem v oblasti bezkontaktních
plateb," uvedl Gaetano Carboni, vedoucí společnosti

Maestro a Cirrus). Ve druhém čtvrtletí roku 2007
uskutečnili držitelé karet v regionu 1,390 miliardy
nákupních transakcí. Karty MasterCard mohli použít
na osmi milionech akceptačních míst v Evropě.

"Tyto výsledky ukazují, že naše společnost má
v Evropě silnou pozici a nadále velkou měrou přispívá
k celosvětovému obchodnímu úspěchu společnosti
MasterCard,” řekl Javier Perez, prezident společnosti
MasterCard Europe. "Jádrem všech činností, které
v Evropě realizujeme, je inovace produktů a jejich
vysoká kvalita. Příkladem je další rozvoj
bezkontaktních plateb »Tap & Go« (»Přilož a jdi«)
v celé řadě zemí včetně Velké Británie a Španělska.
Například ve Velké Británii jsme v květnu oznámili
zavedení bezkontaktních plateb v Londýně, což
zákazníkům později v tomto roce umožní platit
kartami PayPass Tap & Go. Je to počátek zavedení
služby v rámci celého státu, které očekáváme v roce
2008.”

MasterCard Europe pro klíčové zákazníky.

V Evropě již bylo spuštěno několik projektů a
pilotních projektů MasterCard PayPass, které uvedl
v červnu 2006 první evropský úvěrový program
MasterCard PayPass zavedený v bance Garanti Bank
a u nejdůležitějších maloobchodníků v Turecku.
Společnost MasterCard také nedávno ohlásila blížící
se spuštění významného pilotního projektu PayPass
ve Španělsku v Caja Madrid u více než 200
maloobchodníků.
"Technologie PayPass je natolik
jejím zavedením počítá i v
V současné době o případném
individuálně s největšími českými

revoluční, že se s
České republice.
zavedení jednáme
bankami," řekl Ján

"Ve zbývajícím období roku 2007 se soustředíme
nejen na přinášení nových inovačních platebních
řešení a jejich výhod našim zákazníkům, ale zároveň
zvýšíme naše úsilí tak, aby se Jednotný prostor pro
platby v eurech (SEPA) stal od ledna 2008 realitou.
Jeho vznik přinese konkurenční prostředí do každé
části platebního systému, což prospěje zákazníkům,
obchodníkům, bankám i širší ekonomice eurozóny,”

Čarný, generální ředitel MasterCard Europe pro
Českou republiku a Slovensko. "Banky mají o

PayPass zájem a jsou ve fázi vyhodnocování
možnosti implementace, takže skutečné zavedení
bezkontaktní technologie je spíše jenom otázkou
času," dodal Ján Čarný.

dodal Javier Perez, prezident společnosti MasterCard
Europe.

K prvnímu čtvrtletí roku 2007 existuje na trhu více
než 14 milionů karet a zařízení MasterCard PayPass,
které jsou přijímány na více než 51.000 obchodních
míst po celém světě, včetně společností McDonald’s,
Starbucks, 7 Eleven, CVS, Duane Reade, Sheetz a
Regal Entertainment Group. Zájem o technologii
PayPass se však neomezuje jen na maloobchodní
provozovny. Technologie MasterCard PayPass se
stala populární také např. ve sportovních zařízeních,
takže je nyní přijímána na mnoha stadionech MLB
(Major League Baseball – První baseballová liga v
USA a Kanadě), NFL (National Football League –
Národní liga amerického fotbalu) stejně jako v
případě četných golfových akcí.
Dodatečné

informace o technologii
najdete na webových
www.mastercard.com/paypass.

PayPass

V Evropě také vzrostl počet karet značky Maestro a
Cirrus o 4,7% ve srovnání s druhým čtvrtletím roku
2006 na více než 292 milionů karet. Spotřebitelé
mohou prostřednictvím karet Maestro nakupovat nyní
na více než 6,5 milionech obchodních míst po celé
Evropě.
Za 2. čtvrtletí roku
MasterCard v Evropě
obchodních úspěchů:

2007
také

ohlásila společnost
řadu významných

- V dubnu oznámila novou dohodu s bankou Lloyds
TSB, díky které bude většina portfolia kreditních
karet této banky vydávána podle schématu
společnosti MasterCard.

MasterCard
stránkách

- V květnu, zároveň s oznámením podrobností o
zavedení bezkontaktních plateb v Londýně, uzavřela
společnost MasterCard partnerství s Royal Bank
of Scotland Group pro zavedení výsledků prvních
ostrých zkoušek plateb Tap & Go v Evropě.

Společnost MasterCard oznámila
v Evropě za druhé čtvrtletí 2007
dvouciferný nárůst objemu plateb

- V květnu společnost MasterCard jako první
v Evropě uvedla na trh hodinky opatřené
bezkontaktní
technologií
MasterCard
PayPass
umožňující bezkontaktní platbu za zboží a služby a to
ve spolupráci s bankou Garanti Bank v Turecku.

MasterCard
Worldwide
zveřejnila
evropské výsledky za druhé čtvrtletí
roku 2007. V Evropě letos vykázaly
kreditní karty MasterCard ve srovnání
se stejným obdobím roku 2006
dvouciferný růst objemu plateb (14,3%), objemu
nákupů (14,7%), počtu transakcí realizovaných u
obchodníků (12,6%), počtu hotovostních transakcí
(11,0%) a počtu vydaných karet (18,2%).

- V červnu zahájily společnosti MasterCard a Caja
Madrid první španělský pilotní projekt v oblasti
technologie PayPass.

K 30. červnu 2007 vydaly finanční instituce
společnosti MasterCard v celé Evropě 164 milionů
karet MasterCard (toto číslo nezahrnuje karty
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AKTUALITY ZE SEPA
Co je "Berlin group"?

Členství ve skupině nezakládá povinnost aplikovat či
implementovat žádné z vyvinutých řešení.

V souvislosti s přizpůsobením kartových systémů
požadavkům SEPA Cards Framework (tzv. SCF
Compliance) se stále častěji objevuje pojem Berlin
Group. Přinášíme proto podrobnější informaci o této
skupině a jejích aktuálních aktivitách.

ČINNOST SKUPINY
Úvodním počinem skupiny bylo zpracování Studie
proveditelnosti (Feasibility Study) v r. 2005.
Tato studie identifikovala funkční a technickou
architekturu systému založenou na využití virtuálních
privátních sítí v prostředí internetu (IP/VPN – Virtual
Private Networks), splňující dané požadavky a
implementovatelnou ve dvou fázích počínaje rokem
2006:

První schůzka iniciovaná významnými provozovateli
"národních" kartových systémů se uskutečnila
v prosinci 2004 v Berlíně, proto Berlin Group. Podle
svého vyhlášení skupina sdílí vize Evropské centrální
banky (ECB), Evropské komise (EC) a Evropské rady
pro platební styk (European Payments Council – EPC)
o kartovém systému/systémech v jednotném europrostoru SEPA.

Fáze I
je založená na bilaterálních dohodách akceptujících
stávající značky a individuální obchodní podmínky
s pilotními realizacemi vzájemných ATM transakcí
postupně rozšiřovanými na POS transakce.

Tyto vize lze z jednotlivých prohlášení představitelů
zejména EC a ECB shrnout do přání vytvořit
"domácí" systém eurozóny postavený na společných
technických
standardech
a
mezibankovních
pravidlech. Takový systém by v zájmu zachování
konkurence neměl vylučovat jiné bankovní skupinové
systémy, vyhovujících stejným standardům. To
v podstatě znamená systém podobný existujícím
národním systémům, ale s působností rozšířenou na
celou eurozónu, zachovávající základní požadavek
SEPA tj. umožnit evropským zákazníkům používat
platební kartu ve všech zemích eurozóny za stejných
podmínek jako v zemi vydání.

Fáze II
pak předpokládá přechod na multilaterální fungování
splňující podmínky SCF.
Pro navrženou architekturu byly v rámci studie
zpracovány základní standardy pro implementaci
zpracování bilaterálních karetních transakcí mezi
jednotlivými evropskými vydavateli a zpracovateli. Na
zpracování se podílely pracovní skupiny (Task Force):
*
*
*
*
*

Smyslem je využít a zachovat vysokou efektivnost,
sílu značek, bezpečnost a snadnost používání
stávajících národních kartových systémů a zajistit
výslednou kompatibilitu s podmínkami SCF.

Authorisation Task Force
Clearing and Settlement Task Force
Task Force on IP-based VPNs
Regulatory Task Force
Security Task Force

Zpracované dokumenty jsou přístupné na webu

ZÚČASTNĚNÉ ORGANIZACE:
Rakousko

First Data Europe

Belgie

Banksys, EUFISERV

Bulharsko

BORICA

Chorvatsko

MBU

SRN

Zentraler Kreditausschuss, Euro Kartensysteme GmbH

Maďarsko

Giro Bankcard cPlc (GBC)

Irsko

Laser Card Services Ltd.

Italie

CO.GE.BAN, SSB, Seceti

Lucembursko

Cetrel

Holandsko

Equens Nederland B.V.

Portugalsko

SIBS

Srbsko

National Payment Card Centre (NPCC) of National Bank of Serbia (NBS)

Španělsko

CECA, Sistema 4B, ServiRed

Turecko

BKM

UK

LINK

Europe

Visa Europe

Členství ve skupině nezakládá povinnost aplikovat či implementovat žádné z vyvinutých řešení.
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Card Implementation Recommendations) je společná
technická pracovní skupina jejímž náplní je vytvořit
harmonizační
doporučení pro jednotnou
implementaci EMV ve všech mezinárodně fungujících
kartových systémech. Nezasahuje tedy do základních
EMV standardů ale vyplňuje "bílá místa" s cílem
redukovat počet rozdílných implementací a náklady
spojené s těmito implementacemi jak pro karty tak
terminály.

Berlin Group (www.berlin-group.org), jsou to:
Dokumenty:
Feasibility Study
Implementation Masterplan
Question & Answers
Technické specifikace:
Authorisation Interface Specification
Clearing Interface Specification
Clearing Rules Specification
IP VPN Requirements
Minimum Requirements for Certification
Činnost Berlin Group je založena na dobrovolné
spolupráci skupiny velkých partnerů z oboru
platebních karet. Formalizace této spolupráce se
předpokládá v průběhu implementace.

Prvním výsledkem činnosti CIR TWG jsou jednotná
implementační doporučení pro EMV karty, která
vedla k úspěšné harmonizaci implementačních
podmínek EMV standardů v obou mezinárodních
kartových systémech a přispěla významně
k vytvoření specifikací CCD (Common Core
Definitions) EMVCo pro implementaci EMV na
karty. Následně CIR TWG spolupracuje s EMVCo na
vytvoření harmonizovaných specifikací napříč
kartovými systémy pro platební aplikace: CPA Common Payment Application a personalizace:
CPS – Common Personalisation Specification.

Zpracované materiály jsou duševním vlastnictvím
Berlin Group, jsou však volně využitelné.
Současná aktivita Berlin Group je zaměřena jednak
na dopracování standardů v uvedených oblastech ve
spolupráci s evropskými standardizačními
iniciativami, zejména CIR Technical WG a CAS (viz
samostatný článek),
jednak na rozšiřování
bilaterálních dohod mezi jednotlivými evropskými
národními kartovými systémy a jejich implementaci.

V dalším kroku se CIR TWG zaměřuje na vývoj
detailních specifikací pro implementace EMV
v terminálech. V základních standardech EMV jsou
např. zpracování chyb, proces zálohování na
magnetický proužek a další popsány jen rámcově,
stejně jako požadavky na uchování a zpracování dat
o terminálu a kartě. Záměrem CIR TWG je podrobně
specifikovat všechny procedury na základě popisu
toku zpráv při EMV transakci. Dále hodlá podrobně
specifikovat speciální případy jako např. transakce
v hotelích, restauracích a samoobslužných čerpacích
stanicích také s cílem minimalizovat transakční časy.

cardmag | mz | www.berlin-group.com

Standardizace pro platební karty
(nejenom) SEPA
Současnou a pravděpodobně dostatečně výhledovou
společnou technickou základnou pro kartové platební
systémy jsou standardy EMV vyvinuté a spravované
společností EMVCo. Tyto standardy specifikují
základní podmínky pro úspěšné zpracování EMV
transakcí, ponechávají však celou řadu otevřených
implementačních možností pro vydavatele (issuer) i
zpracovatele (acquirer). Díky těmto "stupňům
volnosti" existuje mnoho různých interpretací
v jednotlivých kartových systémech, ty mají za
následek problémy s jejich vzájemnou kompatibilitou
(interoperabilitou) a přídavné náklady spojené
s jejich odstraňováním. Zejména aktivita typu Berlin
Group (viz článek v tomto čísle CM) vytváří tlak na
harmonizaci v těchto oblastech a tedy vytvoření
jednotných standardů.

Pro
p o d p or u
im p le me n ta čních
projek tů
v zůčastněných zemích může CIR TWG sloužit i jako
komunikační platforma pro otázky interoperability
mezi propojovanými systémy.
Účastníky projektu jsou
Rakousko
Europay Austria
Belgie
Banksys
Lucembursko
Cetrel

SEPA Cards Framework definuje čtyři oblasti
(domains) které musí být jednotně definovány
pomocí standardů aby byl zajištěn požadavek SEPA
interoperability (zejm. přístup každé karty do
každého terminálu, přístup každého obchodníka do
každého SEPA systému, volitelnost zpracovatele
SEPA transakcí). Jde o následující stykové oblasti
(interface) mezi jednotlivými složkami systému:
-

Francie
Groupement des Cartes Bancaires
SRN
Zentraler Kreditausschuss
Holandsko
Interpay
Italie
SSB

držitel karty - terminál
karta - terminál
terminál - acquirer
acquirer - issuer

Španělsko
Sermepa
Švédsko
The Swedish Banks

Na tyto oblasti jsou primárně zaměřeny jednotlivé
probíhající aktivity:

Švýcarsko
Telekurs

CIR Technical Working Group (CIR = Common
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UK
MBNA Europe Bank, Royal Bank of Scotland

systému. To znamená významnou bariéru pro
propojení národních systémů např. podle představ
Berlin Group. Cílem projektu ERIDANE je odstranění
této bariéry vytvořením společných standardních
typů architektury a bezpečnostních požadavků pro
EMV aplikace na různých typech POI, nejen pro
bankovní a retailové prostředí ale i další typy aplikací
jako např. zdravotní nebo administrativní, a
aplikované jak v EU tak i mimo ni.

CAS Common Approval Scheme je další společný
projekt který si klade za cíl sjednotit v oblasti EMV
bezpečnostní požadavky na POS (Point of Sale), PED
(PIN Entry Device) a čipové karty, které se
v jednotlivých evrpských zemích a kartových
systémech často liší. Projekt CAS tedy harmonizuje
bezpečnostní požadavky na terminály stanovené
mezinárodními i domácími systémy. Vedle sjednocení
bezpečnostních požadavků je součástí projektu také
procedura jednotného bezpečnostního auditu jako
procedury prokazující že jednotlivé prvky systému
těmto požadavkům odpovídají.
Výsledkem
CAS iniciativy jsou Common Security Requirements
for POS devices, PEDs a čipové karty v prostředí EMV
transakcí. Projekt rovněž zahrnuje požadavky
mezinárodního standardu "Common Criteria for
Information Technology Security Evaluation" (CC).

Existence jednotného standardu pro POI řešení má
umožnit uživatelům i výrobcům zařízení POI přístup
do otevřeného a konkurenčního tržního prostředí
neomezeného stávajícími hranicemi, tedy rozšíření
oblasti přeshraniční interoperability. Sjednocení
parametrů zařízení má vytvořit podmínky
pro zjednodušení a zrychlení vývoje, výrobu velkých
serií a snížení výrobních nákladů i prodejních cen.
Navrhovaná řešení mají vycházet z vysoce
inovativních a bezpečných karetních a
telekomunikačních technologií včetně vysoké úrovně
bezpečnosti jakou skýtá PKI a to jak pro otevřené
sítě (internet), tak neveřejné sítě typu VPN – Virtual
Private Networks. Standardizace se má vztahovat i
na softwarové moduly prostřednictvím definování
tzv. APIs (Application Programming Interfaces).

Účastníky projektu jsou:
Belgie
Banksys
Francie
Groupement des Cartes Bancaires
Holandsko
Interpay

Organizace podílející se na projektu:

Italie
Progretto Microcircuito

Banksys

Cetrel
Interpay

Lucembursko
Cetrel

Groupement des Cartes Bancaires "CB"
(Co-ordinator)

Norsko
BSK

SERMEPA

SRN
Zentraler Kreditausschuss

SRC (on behalf of ZKA)
APACS (Observer)

Španělsko
Sermepa, Sistema 4B

Thales

Švédsko
Securecom

MoneyLine

Ingenico
Gemalto

Švýcarsko
Telekurs

www.berlin-group.org
http://en.wikipedia.org/wiki/ERIDANE
cardmag | mz

UK
APACS

Společnost Visa naplňuje svůj
závazek ohledně implementace
SEPA vydáním studie o zpracování
karetních transakcí na evropském
trhu

Projekt probíhá ve vazbě na další, paralelní iniciativu
zaměřenou na POI (Point of Interaction) pod názvem
ERIDANE.
ERIDANE
je kooperační projekt zaměřený na
definování standardních interních a externích
interface s důrazem na bezpečnostní aspekty pro tzv.
POI – Point of Interaction zahrnující zejména
platební terminály POS, čtečky karet pro mobilní
aplikace a neobsluhované terminály (vending
machines) v prostředí EMV transakcí.

zpracování
retailových
dodavatelů.

Iniciativa je vyvolána současnou fragmentací trhu
terminálů kdy zejména v Evropě prakticky každá
země vytvořila v kartových národních systémech
vlastní funkční a bezpečnostní pravidla a požadavky
na tato zařízení a architekturu jejich použití v
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Společnost Visa Europe zveřejnila
v Londýně 24. srpna 2007 studii o
nedávném vývoji v oblasti
karetních transakcí z perspektivy
bank, nezávislých zpracovatelů a

Studie byla sepsána na základě nedávné konsolidace
zpracovatelského
sektoru
v
Evropě
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a s přihlédnutím k blížícímu se zavedení Jednotného
evropského platebního prostoru Single Euro Payment
Area (SEPA). Studie vychází z údajů dodaných
členskými bankami a z názorů přednesených
odborníky na konferenci "Insights 07 Payments
Forum Europe", kterou společnost Visa Europe
uspořádala v dubnu 2007.

Studie Visa Europe "Zpracování karetních transakcí:
oblast,
kde
se
setkává
obchod
a technologie" je v plném znění ke stažení na
internetové adrese
www.visaeurope.com/aboutvisa/processing

Evropská centrální banka hodnotí
projekt SEPA

Philippe Menier, tajemník generálního ředitele Visa
Europe, komentoval vydání studie slovy: "Společnost
Visa se velmi zajímá o změny, k nimž dochází
v sektoru zpracování karetních transakcí a tato studie
nabízí zajímavou analýzu jak tržního prostředí, tak
evropské autorizační platformy Visa, jež hraje
významnou roli v konsolidaci tohoto odvětví."

Evropská centrální banka společně se svým orgánem
Eurosystem vydala v červenci 2007 pátou průběžnou
zprávu "SINGLE EURO PAYMENTS AREA – FROM
CONCEPT TO REALITY – FIFTH PROGRESS
REPORT" hodnotící stav řešení a postup realizace
projektu SEPA.

Studie obsahuje příspěvky předních evropských
odborníků v oblasti zpracování karetních transakcí.
Ředitel agentury Unysis European Payments Chris de
Smet předpovídá, že nové prostředí pro zpracování
povede k výrazným změnám v oblasti
m e z i b a n k o v n í c h
t r a n s a k c í
a zpracování transakcí zúčtovacími bankami. Podle
jeho názoru by konsolidace zpracování karetních
transakcí měla být vnímána jako první krok k celkové
konvergenci zpracování plateb.

Zpráva je rozdělena do tří kapitol:
1. Stav a doporučení k SEPA nástrojům a
infrastruktuře:
hodnotí aktuální stav vývoje jednotlivých SEPA
platebních produktů – převodu, inkasa a karet, dále
infrastruktury a kriterií pro její SEPA kompatibilitu,
přípravy tržního prostředí, standardizace a
přídavných služeb. Samostatně se zabývá jednotnou
oblastí hotovostního styku (Single Euro Cash
Area). Pokud jde o platební karty, prakticky přebírá
zprávu "The Eurosystem´s View of a SEPA for
Cards" z listopadu 2006 o které jsme referovali v CM
2007/1 (EUROSYSTEM hodnotí SEPA Cards
Framework). Zdůrazňuje zde zvláště ideu
samostatného evropského kartového systému
vzniklého rozšířením některého národního systému
na celý europrostor.

V rámci svého závazku zavést SEPA společnost Visa
Europe začala neprodleně zavádět principy SEPA do
svých vlastních zpracovatelských postupů.
Zpracování karetních transakcí může pro banky
znamenat výrazný přínos, proto začala Visa Europe
okamžitě investovat do vlastních nástrojů, jako jsou
Visa Authorisation, European Customized Services
nebo European Switching Platform. Členské banky
Visa mají nyní přístup do celoevropského
propojovacího systému, od nějž se očekává, že
povede ke snížení ceny transakcí, nabídne vyšší
rozšiřitelnost, flexibilitu a bude rovněž schopen
uspokojit požadavky místních trhů prostřednictvím
lokálně konfigurovaných platebních služeb.

2. Implementace a migrace k SEPA
Zde zdůrazňuje úlohu národních implementačních
plánů, nutnost účasti všech poskytovatelů i uživatelů,
zejména z veřejného sektoru a rozebírá možné
bariéry bránící implementaci.

Do studie dále přispěli mimo jiné generální ředitel
skupiny KBC Herwig de Preter, který se zabývá
překážkami, s nimiž se při zpracování karetních
transakcí potýkají nadnárodní banky, nebo ředitel
karetních služeb Swedbank Jan-Olof Brunila, jenž
vysvětluje, jak jeho banka, která působí po celé
Skandinávii a v pobaltských zemích, právě uzavřela
významnou smlouvu v oblasti zpracování transakcí se
společností Visa Europe.

3. Ostatní
V této kapitole rozebírá úlohu direktivy o platebních
službách (Payment Services Directive) a otázky
právního postavení SEPA systémů a jejich provozních
a implementačních podmínek. Jako podstatnou vidí
úlohu EPC (European Payments Council) která má
zajistit rozhodující postavení produktů SEPA na trhu
platebních služeb.

Jan-Olof Brunila mimo jiné řekl: "Rozhodnutí používat
zpracovatelská řešení Visa Europe pro domácí platby
kartami Visa může zlepšit efektivitu zpracování karet
v rámci celého regionu. Společnost Visa právě začala
zpracovávat autorizace na švédském trhu. Tento krok
přirozeně povede k vyšší konkurenci, z níž budeme
profitovat my, tedy uživatelé těchto služeb."

ECB bude postup řešení projektu SEPA dále sledovat,
zejména prostřednictvím orgánu EUROSYSTEM.
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/
singleeuropaymentsarea200707en.pdf
www.ecb.int/pub/pdf/other/
eurosystemsviewsepacards200611en.pdf
cardmag | mz

Philippe Menier dodal: "Společnost Visa Europe
nepředepisuje svým členským bankám, jaká řešení
mají pro zpracování karetních transakcí používat,
nicméně pevně věříme, že s tím, jak bude růst počet
zpracovaných transakcí, poroste i interoperabilita a
spolehlivost, které budeme moci nabídnout v oblasti
plateb po celé Evropě. To bude jeden z dalších
kroků, který nám umožní nahradit hotovost kartami."
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KARTY V ČÍSLECH
Ztráty z podvodů v roce 2006
O podvodech prováděných s platebními kartami se ví, kriminálníci jsou průběžně odsuzováni a na obranu proti
podvodům se vynakládá velké úsilí (a nákladů na pracovníky i technologie). Podívejme se na globální čísla ztrát z
podvodů, která i přes absolutní nárůst vzbuzují naději.
Kombinované nákupy zboží a služeb a výběry hotovosti na všechny kreditní, debetní a předplacené karty
celosvětově dosáhly částky 10,126 biliónů USD (7,45 biliónů Eur, 208 bil. CZK). Ztráty způsobené podvody
dosáhly částky 4,84 mld. (3,56 mld. Eur, 99,8 mld. CZK). Ztráty vztažené relativně k celkovému obratu na karty
jsou vyjádřeny stále se snižujícím parametrem: 0,048% (tj. z každých 100 USD obratu šlo 4,8 centu na pokrytí
ztrát z podvodů. Tyto ztráty byly zaznamenány vydavateli karet Visa, MasterCard, American Express, JCB,
Discover, a Maestro, a všemi domácími kreditními a debetními kartami, autentikovány jak PINem tak podpisem,
včetně privátních značek.

Během posledních 10 let kartové odvětví bylo úspěšné ve snižování některých typů podvodů, jak v ukazateli
procenta z obratu tak ve skutečné finanční ztrátě. Největší snížení nastalo v oblasti "příležitostných" podvodů:
ztracené nebo zcizené karty, karty zcizené v poště a podvodné žádosti. Celkem tento typ podvodu představoval
32% celkových ztrát zjištěných v loňském roce, čili 1,55 mld. USD (1,14 mld. Eur, 31,95 mld. CZK). Ke snížení
zejména přispěly neuronové sítě a rozšíření on-line autorizace, kterou nyní prochází téměř 99% platebních karet.
Na trzích, kde byly zavedeny čipové karty a ověřování autenticity držitele PINem, byly podvody ztracenými či
zcizenými kartami téměř eliminovány.
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Ztráty ze zcizených karet během poštovní přepravy a z podvodných žádostí o kartu byly sníženy celosvětovým
zavedením bezpečnostních praktik, jako je zavedení telefonní aktivace každé nové či obnovené karty, přičemž se
vydavatel ptá na důvěrné údaje, aby si ověřil identitu volajícího. Takovéto a další kontrolní strategie, jako větší
pečlivost při posuzování nových žádostí o kartu, byly sdíleny mezi konkurenčními známkami na všech trzích.
Padělané karty se podílely z 33% na ztrátách z podvodů, tj. 1,60 mld. USD v roce 2006 (1,17 mld. Eur, 33 mld.
CZK). Padělky byly vytvořeny z kompromitovaných (prozrazených informací o čísle karty uložené u obchodníků,
provozovatelů sítí apod. způsobem, který porušuje pravidla o kartách. Mimo USA, zejména v rozvojových zemích,
ke krádeži dat dochází bez vědomí o proběhlém zcizení, a tak není krádež nahlášena. I když se podvody s
kompromitovanými daty objevují přeshraničně, většina jich probíhá ve vnitřním trhu. Stejné platí pro data
naskimovaná z magnetických proužků, což je další primární zdroj pro vytvoření padělaných karet. Padělané karty
představují narůstající problém pro internetové obchodníky. Jsou totiž snadněji odhalovány v místě prodeje, kde
může být zjištěno neúplné zakódování magnetického proužku nebo čipu a kde on-linová autorizace může
vydavateli napomoci zjistit anomálie konkrétní transakce, jako je lokace a částka nebo neobvyklý způsob platební
aktivity (četnost placení).
Podvod, kdy karta není přítomna (Card not present, CNP) je největším problémem kartového odvětví a jediná
oblast, kde podvodníci předstihují ochranná patření. V minulém roce podvody CNP představovaly 34% ztrát z
podvodů, čili 1,65 mld. USD (1,21 mld. Eur, 34 mld. CZK). Autentikace držitelů karet prostřednictvím programů
jako jsou Verified by Visa, MasterCard Secure Code, J/Secure u společnosti JCB jsou dostupné celosvětově, spolu
s ověřováním adresy ve Spojených státech a Kanadě. Zvýšené používání 3-číselného bezpečnostního kódu na
zadní straně karty internetovými obchodníky napomohlo k omezení jinak nezvládnutelnému nárůstu CNP
podvodů.
cardmag | ft & mz | nilson report

Podvody na karty celosvětově, 2006
Celkový obrat
(triliony USD)

Ztráty z podvodů
(mld. USD)

% ztrát z obratu

VISA

4,637

2,92

0,063

PIN debetní(Maestro,
domácí produkty)

2,254

0,16

0,007

MasterCard

1,922

1,33

0,069

American Express

0,562

0,20

0,035

Discover

0,114

0,06

0,057

JCB

0,070

0,05

0,068

Diners Club

0,022

0,01

0,039

Další kreditní programy

0,545

0,11

0,021

10,126

4,84

0,048

Vydavatel

CELKEM

cardmag no 3/07

15

© 2007

cardmag no 3/07

16

© 2007

cardmag no 3/07

17

© 2007

cardmag no 3/07

18

© 2007

Statistiky SBK podrobně na http://www.bankovnikarty.cz
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ROZHOVOR
Paní Naďu Mrňousovou, generální

ředitelku společnosti BULL ČR se mi
podařilo
telefonicky zastihnout
krátce po její dovolené … byla
příjemně uvolněná a naladěná.
Nesměl jsem ten okamžik propásnout,
obratem jsem si s ní dohodl schůzku v její pracovně. Po vstupu do
její kanceláře jsem si nemohl nevšimnout krásného inspirativního
výhledu na starou Prahu … a hned mi bylo jasné odkud čerpá tolik
síly, myšlenek a kreativity pro své působení na českém trhu.

Roman Kotlán, cardmag : Naďo, odkud jste se vrátila z dovolené, kde
jste hledala další inspiraci a sílu k pokračujícímu rozvoji aktivit společnosti
Bull na českém vysoce konkurenčním trhu?
Naďa Mrňousová : Máte pravdu, jsem ještě plná energie a sluníčka. Vrátila
jsem se z Lefkady, která mně po Itálii a Francii skutečně učarovala. Toužila
jsem po místě, kde bude málo lidí, nepřeplněné pláže a krásná příroda. A
v tom mě Lefkada nezklamala. Procestovala jsem tento řecký ostrov křížem
krážem a to nejen v autě, ale i v koňském sedle. Plavili jsme se na koňském hřbetu bájnou říčkou Acheron a po
sestupu z hor jsme pokračovali už po "svých" korytem řeky bílého Acheronu. Překrásné scenérie vápencových
útesů kombinované starými kmeny stoletých stromů – prostě nádhera. Výlet jsme zakončili na raftech a večeří
v přírodní restauraci právě na Acheronu. Řecké víno, tzatziki, jehněčí a jogurt se speciálním medem s tymiánem.
Všem ráda doporučím a dám tipy na krásné západní pláže tohoto překrásného ostrova.
cardmag : Mohu Vás požádat, abyste se našim čtenářům představila z jiné stránky než Vás znají business
partneři?
NM : Já si myslím, že jsem hodně svá. Nemám masku. Řekla bych, čím jsem starší, tím větší pokora ve mně je.
Mám své pevné zásady, takže, když se ráno podívám do zrcadla, není mi ze sebe zle. Tím myslím morálně, jinak
už to není taková sláva. Od svých hodnot se neodkláním. Pocházím se sociálně slabší rodiny a všechno, co jsem
v životě dosáhla, jsem si musela tvrdě odpracovat. Proto beru i svoji pozici, jako další část života a vím, že pozice
i materiální statky jsou pomíjivé.
Mám ráda filmy, nad kterými mohu přemýšlet, mám ráda poesii, kdysi jsem skládala básničky a doprovázela se na
kytaru. Prostě vždy jsem byla a dosud jsem romantik. Ale obchod mě zajímal od mých profesních začátků a
hodně mě baví dodnes. Mám ráda lidi, ráda poznávám nové světy, nové kultury. A stále více mám ráda úplně
normální věci. Třeba strašně ráda snídám na zahradě o víkendu. Voňavá káva, čerstvé pečivo a noviny za celý
týden. Nebo teď u moře - brzo ráno jsem začala pozdravem slunce, zacvičit si Tibeťany a zaplavat si v moři. To je
krásný pozdrav životu, to jsem já …
cardmag : Děkuji za Vaše vyznání, a pokud můžeme pokračovat v podobném duchu, zkuste prosím přiblížit své
záliby našim čtenářům v následujících rovinách … Vaše oblíbená barva, oblíbený film či role, herec, hudební směr,
které kuchyni dáváte přednost, který nápoj Vás téměř vždy uspokojí, pokud dáváte přednost značkovým
výrobkům, kterou značku upřednostňujete, do které země se ráda vracíte, máte oblíbenou nějakou restauraci,
kavárnu či bar?
NM : Tak pojďme na to postupně.
Má oblíbená barva - všechny odstíny modré barvy
Filmy - dříve těžké filmy od režisérů Fellini, Visconti, Bergmann, Chytilová, Forman, v poslední době doporučuji
filmy - určitě Edith Piaf, Babel, Tajnosti.
Herečka - Meryl Streep,
Hudební žánr - swing - Frank Sinatra, Glenn Miller, Duke Elington, Gershwin - Rapsodie in Blue
Kuchyně - moc ráda vařím a preferuji francouzskou a italskou kuchyni. Teď nově i řeckou.
Vůně - Channel Chance, kosmetika La Prairie, Estée Lauder, kabelky Francesco Biasia, oblečení Basler, Tuzzi,
Apannage.
Restaurace - Brasserie Francaise, protože její majitel má úžasně osobitý přístup a skvělé francouzské pochoutky,
třeba krevety ráno dovezené z Bretaně. Je z nich ještě cítit moře.
Nápoj - dobré suché bílé víno
cardmag : Jak relaxujete, sportujete? Jakého životního kréda se držíte?
NM : S relaxováním je trochu problém. Jsem sice docela sportovně nadaná, ale večer se mi většinou nikam
nechce. Ráda hraji squash, jezdím s dcerou na kolečkových bruslích, umím i lyžovat, samozřejmě jezdím na kole.
Ale nejsem ve sportu orientovaná na výkon, spíše na pohodu. Výkony musím podávat v práci.
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Životních kréd mám několik - Přej a bude Ti přáno, dej a bude Ti dáno. Před nikým se neponižuj, před nikým se
nepovyšuj. Asi bych použila slova básníka - vším, čím jsem byl(a), tím jsem byl(a) rád(a).
cardmag : Nacházíme se před poslední fází letošního roku, před podzimním a předvánočním
náporem nakupujících a platících platebními kartami. Nebudeme svědky dřívějších bizarností při vytváření front
před kasami a čekáním než kupující uhradí svůj nákup platební kartou ? Jak přispívá vaše společnost k rostoucímu
komfortu v oblastech bezhotovostního platebního styku ?
NM : Pokaždé si říkám, že budu na Vánoce připravena, jak v osobním životě, tak v obchodním světě. Vánoce
v rodině probíhají v pohodě, prostě jsme vsadili na atmosféru před shonem. Ale v obchodním světě je to vždycky
blázinec. Všichni zákazníci chtějí stihnout všechny dodávky před koncem roku a to pak řešíme vše rychle a
naráz. Spravujeme systémy několika řetězcům a tam prostě žádný výpadek, tím méně pak v době, kdy jsou
největší tržby, není možný. Takže zlepšujeme systémy, zrychlujeme SW, vylepšujeme komfort koncovým
zákazníkům a posilujeme naše systémy, aby byly připraveny na vánoční shon. BULL připravuje nové systémy,
bezpečnější, rychlejší a komfortnější pro uživatele – jak jinak – vždyť už teď v obchodě neseženete plavky, ale
můžete si koupit kožich. My musíme jít také s dobou.
cardmag : Dokázala byste několika slovy vystihnout hodnotu resp. přínos společnosti Bull ČR pro partnery a pro
celý český trh?
NM : BULL s.r.o. urazil velký kus cesty od roku 1993. Já jsem osobně hrdá na to, co jsme dokázali. Víte ne vždy
je to cesta dlážděná dukáty, ale musíte se umět postavit překážkám čelem a věci řešit, když se něco nedaří. A my
jsme dobrý tým lidí. Ve firmě je nás 48 a máme obrat 540 mil. CZK za loňský rok, což není zanedbatelné.
Partnery potřebujeme, nemáme patent na všechno. Patříme mezi první, kteří implementovali u zákazníků
integrovaný platební a pokladní systém tak, aby se maximálně omezilo pomalé a případně chybové ruční zadávání
údajů na platebním terminálu.Těch údajů, které lze přenést přímo z pokladního systému. Tento systém dále
rozvíjíme a rozšiřujeme tak, aby odpovídal současným komunikačním možnostem a potřebám trhu. Snažíme se o
solidní přístup, jak jinak bychom mohli obchodovat se čtyřmi největšími bankami na trhu, které si vzájemně
konkurují. A věřte, že udržet už několik let majoritní, dnes už skoro 80% podíl na trhu platebních terminálů – není
vůbec jednoduché. Musíme se hodně snažit a hledat nové cesty, jak obchodovat. Proto posilujeme vývojové
týmy, připravujeme nová řešení. Chceme pomáhat našim zákazníkům ve zvyšování bezpečnosti platebních
transakcí, snižování nákladů na mobilní a elektronické transakce, více rozmazlovat zákazníky našich klientů
prostřednictvím různých věrností, placení složenek na jednom místě, výběr hotovosti na platebním terminálu
apod.
cardmag : Kdyby se ocitla společnost Bull ve zvířecí říši, koho by společnost Bull představovala?
BULL ve zvířecí říši musí být asi jen Býk. Je silný, odvážný a jde si za svým. Vezměte si, jak dlouho ve španělské
koridě odolává statečnému toreadorovi. (úsměv). To jsem si jen představila, jak zákazníci posílají požadavky a my
pořád stojíme na nohou s urputností sobě vlastní.
cardmag : Můžete prozradit co chystáte v nejbližší době pro český trh?
NM : Velmi ráda, děkuji za otázku. Je toho mnoho. Jednak Ingenico, francouzská jednička na trhu platebních
terminálů, připravuje zajímavé fůze. Tyto fůze přinesou další produkty a řešení a pro mnohé budou určitě velkým
překvapením. Vyvíjíme nový platební systém a rádi bychom se dostali s našimi produkty a řešeními i do dalších
regionů a segmentů v ČR i v rámci střední a východní Evropy. V oblasti platebních systémů zahájí v podzimních
měsících pilotní provoz kiosky vybavené bezobslužným platebním terminálem Ingenico. Partnerské aplikace na
kiosku instalované tak zákazníkovi umožní uhradit cenu platební kartou.
Současně BULL v České republice mění svoji tvář a vydává se na cestu partnerských kanálů. Hledáme zajímavá
spojení, konsorcia, partnery, kteří už mají dost nestandardního chování některých nadnárodních subjektů

a chtějí s námi přinést na tento trh nové možnosti.Podepsali jsme exklusivní smlouvu se společností
ServoData a úzce spolupracujeme se společností MHM. Cílem je promluvit s našimi produkty na trhu
v oblasti bezpečnosti IT systémů, zálohování, obnovy a archivaci dat. Budeme pomáhat společnostem
v konsolidaci IT a virtualizaci. Chceme využít naší velké zkušenosti z Phare tendrů a podpořit inovaci informačních
a komunikačních technologií využíváním zdrojů z EU. Jsme francouzská firma, k EU v Bruselu máme blízko.
Spolupracujeme i s francouzským obchodním oddělením a francouzskou ambasádou.
cardmag : Díky několikaletému působení společnosti Bull v ČR ale i v různých zemích a na různých trzích v
zahraničí máte bohaté zkušenosti a určité srovnání, které jste jistě schopna velmi věcně vystihnout. Přiblížíte
našim čtenářům rozdíly mezi českým trhem a některými zahraničními trhy?
NM : Ve své obchodní praxi jsem pracovala pro americké i britské firmy, zastupovala jsem naši textilní výrobu ve
Skandinávii. Zkušenosti mám, ale patent na rozum ne. V americké společnosti máte vše nalinkované, ke všemu
máte manuály a všude Vás vedou za ruku. Ve francouzské společnosti Vám dopřejí více kreativity a volnosti, ale
čísla jsou v obou společnostech stejná. Na konci je musíte splnit. Myslím si, že český trh je velmi vyspělý a
v mnoha oblastech tempo rozvoje a nasazování nových technologií předčí i tradiční evropské země. V roce 1989
jsme začali stavět na zelené louce a jsme dnes dále. Takže některé české pobočky by mohly dávat doporučení
svým mateřským firmám. Ale to většinou nejde tak dobře. Proto mi připadá paradoxní, že české pobočky musí
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často čekat na schválení výběru určitých technologií od svých matek. Trvá to někdy poměrně dlouhou dobu a
brzdí firmy v rozvoji. Navíc bohužel funguje centralizace z mateřských firem na úkor progresivnosti a
smysluplnosti řešení.
cardmag : Čím je podle Vašeho mínění český trh zajímavý a čeho byste českému trhu dopřála více?
NM : Musím říci, že český trh je podle mého názoru jedním z nejtěžších. Konkurence je velká. Transparentnost
výběrových řízení je nízká. Všichni se snažíme plnit vysoká čísla daná nadnárodními "matkami". To je v pořádku,
jsme za to placeni. Jen bych si přála více české soudržnosti. Vzít se za něco, co je dobré pro český trh a prosadit
to. Jsme chytří lidé, máme vzdělání, umíme světové jazyky, umíme pracovat. Buďme tedy hrdí na to, že jsme
Češi. Neohýbejme hřbet. Nemáme se za co stydět.
A co bych přála trhu více? Přála bych si, aby nás řídili lidé, kteří nechtějí rychle zbohatnout, ale jde jim o to, aby
investice vynakládané pro tento stát za miliardové částky - sloužily tomuto státu a lidem, kteří v nich žijí. A ne ku
prospěchu jednotlivců, bez kvality vybíraných řešení. Přála bych si, aby naši zemi řídili lidé, kteří jsou "za vodou" a
reprezentace je pro ně otázkou cti, hrdosti a příslušnosti k českému národu. Aby zavládla transparentnost, čistota
a čest. Naivní? Science fiction? Ba ne, to přijde….. Já tomu věřím.
cardmag : Zaujala Vás v poslední době nějaká zajímavá inovace z oblasti kartového businessu na českém či
evropském trhu?
NM : Naši kolegové ve Finsku přišli jako první ve Skandinávii na trh s kartou, kde si držitel karty sám může
"udělat" svůj vlastní design - jen pošle elektronicky fotku, kterou chce na kartě mít. Jednou ročně má nárok na
výměnu "designu" zdarma … to je myslím zajímavá specialitka, která může oslovit řadu lidí.
cardmag : Máte ráda Francii, lépe řečeno francouzské sýry, francouzské víno, francouzské parfémy, francouzské
filmy, francouzské … jak bych to řekl, necítíte v sobě francouzského ducha ?
NM : Francii mám velmi ráda, je to krásná země. Prožila jsem tam s rodinou téměř 4 roky a ráda na to
vzpomínám. Paříž má mnoho tváří. Tu ranní, když se probouzí a metaři začínají svůj rituál. Než se Pařížané
probudí, je už krásně uklizená. Ráda vzpomínám na trhovce, kteří přijíždějí ze všech koutů a staví své stánky
v horku i mrazu, a nabízejí své plody moře, čerstvou zeleninu a ovoce, maso, sýry. Nikdy nezapomenu na
specifickou směsici vůní obchůdků se sýry, kdy pro každého Francouze je výběr dle zralosti a vůně velký rituál.
Jak řekl generál De Gaulle: "Je těžké vládnout zemi, která má 365 druhů sýrů, na každý den jeden." Tak to mohu
potvrdit. Nemohu zapomenout na kavárničky na ulicích, kde lidé klidně popíjejí kávu a pročítají denní tisk, či sedí
nad karafou vína, či vody a pozorují kolemjdoucí. Procestovali jsme celou zemi od severu na jih a západu na
východ a musím přiznat, že neznám v Evropě krásnější zemi. Okouzlila mě Bretaň se svými odlivy a přílivy, trsy
hortensií, růžovými pobřežími i drsnými větry. Nadchla mě Provence s lány kvetoucích levandulí a továrničkami na
parfémy. Nezapomenu na oblast Cantal s kužely vyhaslých sopek pokrytých borůvčím, nebo na krajinu v okolí
řeky Dordogne s hrdými hrady nad řekou. Cítím stále na jazyku nezapomenutelnou pochoutku fois gras nebo
confit de canard v městečku Sarlat. Líbilo se mi i v mondénních Cannes, ale dávala jsem přednost menším
městečkům na azurovém pobřeží, kde můžete vychutnat ospalou atmosféru a ponořit se do květů oleandrů a
ibišků.
Musíte mě zastavit, o Francii bych mohla povídat hodiny a hodiny. Naši zákazníci se mohou těšit na vánoční dárek
- krásnou publikaci černobílých fotografií Paříže od pana Dostála. Mohu mít výhrady k nedůvěře Francouzů vůči
cizincům, ale na Francii jako zemi nedám dopustit.
cardmag : Děkuji Vám za Vaše milé přijetí a zajímavé povídání.
NM : I já děkuji a těším se na další setkání
více o společnosti Bull ČR naleznete na www.bull.cz
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KOMENTÁŘ
V dubnu 2007 schválil Evropský parlament návrh "SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o platebních
službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2000/12/ES a 2002/65/ES (předložený Komisí).
Tento návrh byl v evropských orgánech projednáván od r. 2005 jako tzv. New Legal Framework, byl intenzivně
připomínkován ze strany Evropské centrální banky, Evropské bankovní federace i Evropské rady pro platební styk.
Nakonec byl přes všechny připomínky, diskuse a variantní návrhy předložen Evropskému parlamentu ke schválení
původní návrh datovaný 1.12.2005 a s řadou pozměňovacích návrhů schválen. Po konečném schválení Radou má
být do právních řádů členských zemí implementován do konce r. 2009.
Pro tento článek je podstatný dodatek v názvu podle něhož se touto směrnicí mění také směrnice 2002/65/ES,
plným názvem "Směrnice EP a Rady 2002/65/ES o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o
změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES".
Tato směrnice má zajistit nediskriminační přístup spotřebitelů k nejširšímu možnému rozsahu finančních služeb
dostupných v EU a zároveň ochranu práv spotřebitele při uzavírání smluv o prodeji těchto služeb na dálku.
V srpnu 2007 byl Ministerstvu financí ČR prostřednictvím Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii
(dále "Stálé zastoupení") zaslán dotazník Evropské komise, který se týká přezkumu fungování "směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na
trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnice 97/7/ES". Dotazník údajně využije Evropská
komise při přípravě dvou zpráv týkajících se právních a ekonomických dopadů výše uvedené směrnice.
V souvislosti s tím není vyloučeno, jak vyplývá ze Zelené knihy Evropské komise k retailovým finančním službám
(publikované dne 30. dubna 2007 pod číslem COM(2007) 226 final), že Evropská komise navrhne koncem roku
2008 legislativní změny této směrnice.
Dotazník se zajímá o problémy při převádění směrnice do vnitrostátních právních předpisů, účelností jednotlivých
definic a předpisů, akceptování úrovně ochrany spotřebitele podle směrnice případných konkrétních příkladů její
aplikace v řešení reklamací. Zajímavé jsou v souvislosti se schválením směrnice o platebních službách otázky typu
"Je tato směrnice stále relevantní a vhodná pro vznikající marketingové technologie? Pokud ne, jaké problémy
byste identifikovali a jak by se podle vašeho názoru měly řešit ?"
"Myslíte si, že je třeba udělat další změny s cílem směrnici (2002/65/ES) zlepšit ?"
Komentář k legislativní praxi EU si laskavý čtenář zajisté učiní sám.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/com/2005/com2005_0603cs01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0065:CS:HTML
informace MF ČR z 2.8.2007
cardmag | mz
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partnerem rubriky je

Platební karty v Maďarsku
Maďarská republika patří do střední Evropy a je svou rozlohou 93 030 km2 (Česko 78 866 km2) a
počtem obyvatelstva 9,956 mil. obyv. (Česko 10,235 mil.) srovnatelné s Českou republikou, s
hustotou obyv. 107 obyv/km2 (srv. s Česko - 130 obyv/km2); přirozený přírůstek na 1000
obyvatel je však záporný: činí -0.25% (v Česku je úbytek třetinový -0.071%). Nejníže položeným
místem je odtok řeky Tisza u Szegedínu (78 m), nejvyšší horou je Kekes 1,014 m, a střední nadmořská výška
Maďarské republiky je 430 m.
Pracovní síla čítá 4,2 miliónů (42% obyv., 2006, 10% méně než v Česku), podíl obyv. ve věku 15-64 let je 70% z
celkového počtu obyvatel. V zemědělství pracuje 5,5%, v průmyslu 33% a ve službách 61% obyvatelstva (2003).
Počet migrantů ročně dosahuje 8 564.
Maďarsko dosahuje příjem na hlavu téměř 2/3 prům. příjmu států EU-25 za silného ekonomického růstu.
Soukromý sektor se na HDP podílí více než 80%. Členem EU se stalo (jako Česko) v r. 2004, členem NATO v
1999, od r. 1989 získalo zahraniční investice v objemu 60 mld. USD. Bojuje s vysokou nezaměstnaností (7,4%) a
vysokým deficitem veřejného sektoru (6,5%), celkový veřejný dluh činí 69% HDP. Největším exportním
partnerem je Německo 29,5%, Itálie 5,6%, Rakousko 5%, Francie 5%, UK 4,5%, Rumunsko 4,2%, Polsko 4%.
Z hlediska platebních karet je důležitý rozvoj komunikační infrastruktury: počet pevných telefonních linek
dosáhl: 3,356 mil. (stejně jako v ČR), počet mobilních čísel: 9,32 mil. Telefonní systém je digitalizován a vysoce
automatizován. Počet internetových serverů dosáhl 608,085 (50% v Česku) a počet internetových uživatelů 3,05
miliónů.
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V tabulce srovnáváme ekonomiku Maďarska s Českem a Slovenskem.
Srovnání ekonomik, 2005

Maďarsko

Česko

Slovensko

$175.2 mld.
131,4 mld. Eur

2 930 mld. CZK
(105 mld. EUR)

160 mld. EUR

9,956 mil.

10,235 mil.

5,44 mil.

13 200 EUR

290 232 CZK

15 300 EUR

4,2 mil.

5,31 mil.

5,27 mil.

Míra inflace

3,7%

2,5%

1,00%

Nezaměstnanost

7,4%

7,7%

9,90%

HDP
Počet obyvatel
HDP na osobu (při paritě kupní síly, 2005)
Počet pracujících

Maloobchodní trh je v Maďarsku vysoce fragmentovaný. I když na trhu je angažováno mnoho zahraničních bank,
domácí banka - OTP Bank - si udržela své vedoucí postavení. Pro dokreslení rozmanitosti bankovního trhu
uvádíme seznam bank v Maďarsku:
National Bank of Hungary - The Central of Bank of Hungary
Általános Értékforgalmi Bank
BNP Paribas Bank
Budapest Bank
CIB Bank
Citibank Hungary (owned by Citicorp)
Commerzbank (Budapest)
Credigen Bank
Deutsche Bank
Dresdner Bank
ELLA Első Lakáshitel Bank
Erste Bank
Eximbank
Hanwha Bank
HBW Express
MKB bank (formerly: Magyar Külkereskedelmi Bank)

HVB Hungary Bank
IC Bank
ING Bank
Inter-Európa Bank Rt. - Member of the San Paolo group
KDB Bank
Kereskedelmi és Hitelbank
Konzumbank
Magyar Cetelem Bank
Merkantil Bank
MKB Bank
OTP Bank Rt. - National Savings and Commercial Bank Ltd.
Postabank
Raiffeisen Bank
Volksbank Hungary

Vydávání karet v Maďarsku
Charakteristika bankovních platebních karet. Maďarsko má 5. největší trh platebních karet ve střední a východní
Evropě s ohledem na počet vydaných karet (2005) a roste průměrným tempem 9,7% (v období 2000 - 2005).
Oblast debetních karet (pay now) stále generuje většinu z objemu z obratů na karty (79%).
Stejně jako v jiných zemích střední a východní Evropy prudce roste oblast kreditních karet s poskytováním
revolving kreditu. V současnosti všichni hlavní vydavatelé karet nabízejí alespoň jeden co-brandovaný produkt
kromě karet napojené na širokou paletu věrnostních programů, které jsou typicky postaveny na sběru bodů a
slevových programů.
Počet karet stále narůstá, koncem roku 2005 bylo vydáno celkem 7,4 miliónů karet vydaných 22 bankami a
jednou finanční společností.
Růst je představován - kromě roku 2004 - dvouciferným číslem, některé banky dosahovaly až 40% růstu. Počet
karet na jednoho obyvatele se zvýšil o 50% na 0,73 (v ČR dosáhl 0,75 karty v 2006). Složení karet podle známek
MasterCard a Visa se zachycuje graf, přičemž rychleji rostl počet karet MC na úkor VISA (podíl VISA poklesl z
57% v r. 2001 na 49% v r. 2005).

Počet karet

2001
5 086 000

2002
5 672 000

2003
6 235 000

2004
6 554 000

2005
7 382 000

Míra růstu

14%

12%

10%

4%

13%

0,50

0,56

0,61

0,65

0,73

Počet

karet
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Na maďarském trhu karet dominují debetní karty s podílem 81% (5 981 000 karet). Počet kreditních karet se
meziročně zdvojnásobil a přesáhl 1 milión (1 028 000), s 14% podílem; tyto karty nabízí 14 bank. Charge karty
nedosáhly podílu 1% (18 000 karet); nabízejí je 4 banky a 1 úvěrová společnost. Některé typy karet jsou
vydávány ve spolupráci s obchodníky (co-branded karty) nebo s profesními nevýdělečnými organizacemi (afinity
karty) a dosáhly počtu 980 000 karet.
Nastupují také virtuální karty pro transakce na internetu, jejich počet dosáhl 69 000 (2005). Tyto karty, spíše
čísla, vydává 5 místních bank pro použití u internetových obchodníků. V reakci na tlak kartových asociacích a
SEPA projekt, 2 banky začaly s migrací na čipové karty, jejichž podíl dosáhl 18%.
Využívání karet v Maďarsku
Bankomaty
Bankomaty (a POS terminály na poštách a pobočkách bank) nabízejí možnost vybírat hotovost elektronicky - v
celkovém počtu 3 531. Z tohoto počtu je plných 27% umístěno v Budapešti a 24% v krajských městech. Počet
terminálů na hlavu je 350. Všechny tyto terminály jsou vhodné pro výběr hotovosti. Vzhledem ke geografickému
rozmístění ATM je význam 10 000 POS terminálů na poštách a bankovních pobočkách významný v místech kde by
umístění bankomatu nebylo ziskové. Tempo nárůstu v letech 2001 - 2005 znázorňuje graf.
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Obchodní místa, z toho POS terminály
Přijímáním karet se zabývá šest kreditních společností a jedna finanční společnost, a to uzavíráním smluv na
karty Mastercard, z nich pět nabízí i VISA karty. Jedna banka zajišťuje přijímání karet JCB, jedna Diners Club
karty a jedna AMEX karty. Vývoj počtu obchodních míst znázorňuje graf, z kterého lze zaznamenat pokles míst
pro přijímání nebankovních karet.

Počet míst pro akceptaci karet dosáhl koncem roku 2005 asi polovičního počtu než v České republice (pro stejný
počet obyvatel):
VISA a MasterCard

20 000

AMEX

8,092

JCB

8,893

Diner

4,012

Počet terminálů dosáhl asi 30 000 a kromě 19 zařízení všechny pracují s nulovým floor limitem, stejně tak
zbývající mechanické imprintery. Konverze na EMV čipové karty byla provedena u 22% terminálů. Změny počtu
terminálů jsou v dalším grafu.
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Transakce realizované domácími i zahraničními kartami v Maďarsku u obchodníků a pro výběr hotovosti dosáhly
počtu 209 mil. (nárůst o 8%) a objemu 5 249 mld. HUF, nárůst o 10% ( 11 Kč/ 100 HUF, 577 mld. CZK). Vývoj je
v grafu.

Rozložení plateb a výběrů hotovostí podle počtu transakcí je příznivé z hlediska stále narůstajícího podílu
bezhotovostních plateb. V grafu je uvedeno rozdělení 209 miliónů transakcí.

Zpracování transakcí
V Maďarsku probíhá obdobné spojování bankovních skupin a zpracovatelů jako v Česku. V lednu 2007 oznámil
italský vydavatel karet a procesor transakcí SSB (viz CardMag 2007/1 Zpracování karet v Itálii se spojuje pod
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jednu střechu) získání maďarské společnosti GIRO Bankcard (GBC, Bankkártya Zrt.). Ta poskytuje služby pro
finanční instituce, vydavatele nebo zpracovatele karet , včetně provozování sítí ATM nebo POS terminálů,
přeposílání transakcí a monitorování podvodů, pro klienty v Maďarsku, Slovensku, Srbsku a Černé Hoře. Před
převzetím byla GBC majoritně vlastněna K&H bankou (74,6%) a 25,4% držela HVB Banka.
Během posledních 3 let společnost dosáhla 63% růst v obratu za nárůstu počtu terminálů a transakcí během
rychlého rozvoje ekonomiky. Maďarsko má stále velký nevyjádřený růstový potenciál v používání platebních karet
v porovnání s jinými státy Evropské unie, s průměrně 0,65 karty na hlavu (oproti 1,18 v oblasti EU25) za masivní
expanse a rostoucí integrace s dalšími zeměmi EU. Nová společnost se stane střediskem operací pro celou střední
a východní oblast. Pro původního vlastníka, K&H Bank, to umožní soustředit se na retailové služby.
Poznámka: V textu resp. obrázku uvedená jednotka Thousand představuje 1000 (tisíce),
Billion představuje 1 000 000 000 (miliardy).
cardmag | ft | research |http://english.mnb.hu/engine.aspx?page=mnben_penzforgalmiadat_en
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TECHNOLOGIE
Společnost Gemalto - Token pro
internetovou bezpečnost

Piktogram pro službu VISA
Contactless

Většina tokenů (tj. malých zařízení, např. optické
klíče, nosiče digitálních podpisů, apod.), které jsou
navrženy ke zvýšení bezpečnosti finančních transakcí
probíhajících na internetu, se orientují při své
činnosti na buď bezpečnější vygenerování hesla nebo
na ověření (autentikaci) charakteristických a
identifikujících znaků uživatele. Nové tokeny
společnosti Gemalto provádějí oba kroky a
nevyžadují na zákazníkovi žádné stahování
programů, aby mohly pracovat. Token se nazývá
Network Identity Manager (NIM), a jedná se o
čipovou kartu obklopenou hardwarem, která používá
standardní internetové
zabezpečení TLS/SSL
místo
konvenční
technologie
čipových
karet, takže může ověřit internetové stránky
výměnou digitálních identifikujících znaků uživatele.

Vydavatelům
na
celém světě byla
společností
VISA
dána
možnost
používat slova VISA PayWay na kreditních, debetních
a předplacených platebních kartách, i když tato
značka nebude používána k označení míst prodeje. V
současné době 7 miliónů VISA karet a 14 milionů
MasterCard karet vydaných celosvětově s
bezkontaktními čipy používá obecný symbol
sestávající ze čtyř zakřivených čar, které označují
šíření radiových vln. Piktogram vyvinula VISA v roce
2003 a věnovala jej společnosti EMV Co. (společnost
je ovládaná společnostmi MasterCard Inter-national,
Visa International, a JCB k dohledu na specifikací
EMV čipových karet). Označení v místě použití karty
je rozšířeno o symbol ruky držící kartu v blízkosti čtyř
čar k označení situace, kdy je poblíž dostupný snímač
bezkontaktní karty.

Televizní vzdálený platební systém
Nástup digitálního vysílání se blíží do České
republiky, podívejme se, jaké vymoženosti může
přinést. Zákazníci americké společnosti Home
Shopping
Network
s
digitálními set-top boxy pro
příjem a komunikaci s
digitálním vysíláním mohou
použít svoji televizi k nákupům (viz internetové
stránky společnosti níže) a iniciovat platby za zboží
které si přejí koupit. Zákazníci mohou kliknout na
ikonu, která se objeví na obrazovce u nabízeného
zboží. Ke koupi si mohou vybrat buď tento výrobek,
nebo dva předcházející nabízené výrobky nebo HSN
nabídku dne. Dálkový ovladač divákovi umožňuje
rolovat nabídkou k volbě počtu kusů, barvy a další
konkrétností. K zahájení platby lze použít klávesnice
na dálkovém ovladači k vložení svého telefonního
čísla a poštovního kódu. Tato informace se ve
společnosti HSN spojí s s předregistrovaným číslem
účtu k platební kartě - odpadá typování čísla karty do
dálkového ovladače. Potvrzení objednávky se zobrazí
na televizní obrazovce. K placení je možno využít
služby FlexPay, která umožňuje rozdělit platbu za
nákup až do 5 splátek, první splátka bude vyšší se
zahrnutím daně, poplatku za dopravu a
zpracovatelský poplatek.

Popis činnosti NIM:
Registrace:
(1) finanční instituce nebo jiný poskytovatel služby
nahraje osobní identifikaci do NIMu a zašle jej
zákazníkovi
(2) zákazník vloží token do USB portu svého počítače
(3) NIM zobrazí okno, v kterém si zákazník zvolí PIN,
kterým bude nadále NIM autentikovat.
Následné relace:
(1) zákazník vloží NIM do PC
(2) na obrazovce se zobrazí klávesnice a zákazník si
myší natypuje svůj PIN (použití klávesnice sebou
nese vyšší riziko zachycení podvodným softwarem)
(3) zákazník si vybere internetové stránky ze
seznamu spolupracujících poskytovatel služeb

FlexPay objednávky
odsouhlasení kreditu.

(4) NIM spustí na PC vyhledávač (browser) a dovede
zákazníka ke zvoleným stránkám, kde se vymění
charakteristiky zákazníka a serveru a jsou mu zaslána
data pro login.

podléhají

prověřování

a

Podle současných odhadů konverze všech televizorů
v českých domácnostech pro digitální televizní
vysílání přijde diváky na 8 mld. Kč, ovšem drtivé
většině budou vybaveny omezenou funkčností a
lacinějšími set-top boxy, které výše popsané služby
nebudou umožňovat.

cardmag | ft |nilson report |
www.gemalto.com/brochures/download/NetIDmanager.pdf
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MasterCard PayPass nižší potřebu
operací a významnou úsporu času.

MasterCard představí v Itálii
pilotní projekt bezkontaktních
plateb MasterCard PayPass

V Evropě již bylo spuštěno několik projektů a
pilotních projektů MasterCard PayPass, které uvedl
v červnu 2006 první evropský úvěrový program
MasterCard PayPass zavedený v bance Garanti Bank
a u nejdůležitějších maloobchodníků v Turecku.
Společnost MasterCard také nedávno ohlásila blížící
se spuštění významného pilotního projektu PayPass
ve Španělsku v Caja Madrid u více než 200
maloobchodníků.

M a s t erC a rd j e d n á o z a ve d en í
technologie PayPass i s největšími
českými bankami
MasterCard Worldwide v červenci
oznámila první pilotní projekt
bezkontaktních plateb v Itálii, čímž dále posílila své
vedoucí postavení v této oblasti v Evropě. Ke konci
roku 2007 spustí Poste Italiane ve spolupráci se
společností MasterCard šesti- až osmiměsíční pilotní
projekt, v rámci kterého nabídne svým novým
držitelům karet předplacenou kartu s technologií
MasterCard PayPass: kartu PostePay Evolution
MasterCard.
Předplacená karta bude sloužit k nákupům v různých
maloobchodních provozovnách v Miláně a Římě,
včetně kin, provozoven rychlého občerstvení, řetězců
restaurací, supermarketů a jiných obchodů. Držitel
karty Poste Italiane MasterCard vybavené technologií
MasterCard PayPass jednoduše přiblíží kartu ke
čtečce PayPass, která je schopna si data z platební
karty přečíst na bezdotykové bázi. Díky této
technologii je možné nakoupit u všech zúčastněných
maloobchodníků bez potřeby zadávat PIN nebo vložit
kartu do čtecího zařízení.

"Technologie PayPass je natolik revoluční, že se s
jejím zavedením počítá i v České republice.
V současné době o případném zavedení jednáme
individuálně s největšími českými bankami," řekl Ján
Čarný, generální ředitel MasterCard Europe pro
Českou republiku, Slovensko a Ukrajinu. "Banky mají
o PayPass zájem a jsou ve fázi vyhodnocování
možnosti implementace, takže skutečné zavedení
bezkontaktní technologie je spíše jenom otázkou
času," dodal Ján Čarný.

Tato inovační a na trhu progresivní technologie Tap
& Go ("Přilož a jdi”), kterou společnost MasterCard
zavádí na mnoha trzích po celé Evropě, umožňuje
rychle, bezpečně a snadno provést nákupy v malých
hodnotách do 25 euro, kdy spotřebitelé nepotřebují
shánět hotovost nebo mince, zadávat PIN nebo
podepisovat stvrzenku. U nákupů převyšujících tuto
částku bude držitel z bezpečnostních důvodů
požádán o zadání PINu nebo o podpis.

Dodatečné informace o technologii
PayPass najdete na webových
www.mastercard.com/paypass

Stejně jako dalším maloobchodníkům po celé Evropě,
i obchodníkům v Itálii přinese technologie

BEZPEČNOST

MasterCard
stránkách
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partnerem rubriky je

Ochrana před skimingem u
bankomatů

zařízení a znemožní samotný skiming. Produkt Card
Protection Kit (CPK+) vysílá trvale signál, který ruší
schopnost skimovacího zařízení číst magnetický
proužek. Zařízení také může detekovat vsunutí
cizorodého materiálu do štěrbiny a tak vyslat tichý
poplach provozovateli sítě. Charakteristika zařízení:

V odvětví platebních karet je
stále rostoucí problém
skimování magnetických
proužků ke sběru dat
sloužících k výrobě padělaných karet. Skiming se
velmi jednoduše provádí malým zařízením, které drží
v ruce obsluha v obchodě či hotelu nebo číšník v
restauraci. Zařízení lze také připojit ke štěrbině
čtečky karty na bankomatu nebo jiných
neobsluhovaných terminálů, jako jsou samoobslužné
kiosky nebo čerpací stanice.

- v bankomatu není nutno instalovat žádný software
- instalace CPK+ v bankomatu není zvenku patrná
- vhodné pro všechny typy bankomatu a
samooobslužných zařízení
- při pokusu o skimování není nutno vyřadit
bankomat z provozu
- signalizace alarmu

Společnost TMD Security N.V. ( se sídlem v Curacao,
Nizozemské Antily) vyrábí zařízení, které může být
instalováno v bankomatu nebo samoobslužném
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hotovostních

- detekuje různé materiály předřazené před štěrbinu
bankomatu
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- doba instalace pouhých 30 minut

mediem zapíše kryptografický kód. Tento jedinečný
kód v sobě integruje statická data z magnetického
proužku. POS terminál přečte kombinovaná data a
vytvoří autorizační transakci podle standardu ISO
8583; nejsou zapotřebí žádné úpravy do systému
obchodníka ani acquira.

Mezi klienty využívající CPK+ patří: HSBC, Lloyds a
RBS v U.K., všechny banky v Norsku, banky Wells
Fargo a Citibank v U.S., a Yapi Kredi Bank a Isbank v
Turecku. TDM má výzkumné centrum v Istanbulu.
cardmag | ft | nelson report |
http://www.tmdsecurity.com

Zabezpečené magnetické proužky
Celosvětově je používáno na 5,51 mld. platebních
karet, k obecnému použití nebo privátní, kreditní,
debetní nebo předplacené, a všechny mají důležité
informace uložené v magnetickém proužku na zadní
straně karty. Tyto informace mohou být podvodníky
kompromitovány za použití jednoduchých
hardwarových zařízení k naskimování karty nebo
záludného software k vykradení desítek miliónů čísel
karet nabouráním se do datového centra.
Společnost QSecure (http://www.qsecure.com),
ochranná známka: SmartStripe™, mezi sponzory je
banka Société Generale) spolupracuje s dodavateli,
kteří zvládli umístění jemných inlejů na kartu a jejich
ochranu před hrubým zacházením při výrobě a
personalizaci velkého množství karet. Uvnitř karty je
baterie, která musí sloužit během celého 3 ročního
období platnosti karty. Pro porovnání: karta s EMV
čipem v současné době stojí 2 až 5 USD (nebo více)
v závislosti na počtu karet. QSecure předpokládá
cenu svých karet mezi 4 až 6 USD. Svůj výnos
očekává nejen z dodávání MEMS čipů, ale též ze
software, které bude autentikovat jedinečná čísla pro
každou transakci a za software které bude ověřovat,
zda jedinečné číslo je z očekávaného intervalu
daného kryptografickou metodou zvolenou
vydavatelem. Ani zasvěcený podvodník nebude moci
určit sekvenční číslo pro další transakci, ale mohl by
je uhádnout z daného intervalu.

Koncem roku 2006 mělo 8,8% z těchto 5,51 mld.
platebních karet také kontaktní nebo bezkontaktní
čipy, zabudované dovnitř karty, které nesly shodnou
informaci jako byla obsahem magnetického proužku,
ale s přidanou ochranou proti falšování. Tyto čipové
karty se zavádějí v celém světě (v posledním měsíci
se tak rozhodla i Austrálie), kromě Spojených států
amerických, kde je užívána téměř jedna třetina (1,69
mld.) všech platebních karet s magnetickým
proužkem. Ve Spojených státech v r. 2006 proběhlo
na více než 21 miliónech samostatných POS
terminálech s čtečkou magnetického proužku více
než 48,45 mld. plateb prostřednictvím karet s
magnetickým proužkem.
I v zemích, v kterých přijaly EMV kontaktní čipy na
platební karty, zůstává významné procento transakcí
generovaných magnetickým proužkem, zejména z
důvodu že ne všechny POS a samoobslužné
terminály nejsou úplně připraveny na výhradně
čipové platby - a nebudou tak přinejmenším ještě
další desetiletí nebo dPřed platebním odvětvím stojí
výzva, jak ochránit magnetický proužek v období
jeho ústupu. Pracuje na tom několik společností,
které mají řešení. Spočívá v přeměně statických dat
(které se nikdy nemění) na magnetickém proužku na
data dynamická (stále se proměňující).

PŘI KAŽDÉM PROTAŽENÍ KARTY ČTEČKOU JE DO
ČIPU S MAGNETICKÝM MÉDIEM NAHRÁN
KRYPTOGRAFICKÝ KÓD.
cardmag | ft | nilson report

Odborná konference ve Szczytnu
Ve dnech 23. až 25. května tohoto roku proběhl
v
polském
městě
Szczytno
již
7. ročník mezinárodní Odborné konference o
zneužívání elektronických platebních instrumentů.
Organizátory konference byly vedení kriminální
policie Polské republiky, VISA Europe a Asociace
polských bank.

Společnost QSecure,
která v roce 2003
získala 17 mil. USD,
vytvořila technologii k
dodání inteligence do
magnetického proužku ve formě unikátního čísla pro
každou transakci - číslo, které může být ověřeno
vydavatelem po přijetí autorizačního dotazu.

Celá akce probíhala na půdě Vyšší policejní školy a
Institutu právní přípravy složek polské policie
zabývajících se bojem s organizovaným zločinem a
terorismem.

K vytvoření "chytrého" magnetického proužku je
zapotřebí přidání čipu k platební kartě. QSecure čip
má stejnou silikonovou destičku jako integrovaný čip
pro EMV karty, ale užívá MEMS technologii (MicroElectro-Mechanical Systems). Tato technologie se
vyvinula z integrovaných obvodů, ale MEMS karty se
liší v tom, že na silikon je pomocí nanotechnologie
umístěn mikroelektromechanický systém, který je
navržen tak, aby napodoboval kvalitu a vlastnosti
magnetického proužku. Při každém protažení karty
magnetickou čtečkou se do čipu s magnetickým
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Konference se zúčastnilo celkem 163 účastníků
z bank a policejních sborů, převážně ze střední a
východní Evropy a Středomoří včetně Interpolu a
Europolu. VIP osobnostmi konference byli nadinsp.
Kazimierz Szwajcowski – velitel Vyšší policejní školy
ve Scczytně a Robert Littas – senior vicepresident
řízení rizik VISA Europe.
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V průběhu této třídenní konference bylo předneseno
celkem 24 prezentací, zaměřených vesměs z pohledu
bank na problematiku padělání platebních karet –
skimmingu jako formy činnosti způsobující bankám
škody a kompromitující kartový produkt v očích
veřejnosti. Z pohledu policejních sborů, Interpolu a
Europolu byla zvýrazňována tato trestná činost jako
velice nebezpečná z hlediska její nízké objasněnosti,
nebezpečnosti jejího možného napojení na
mezinárodní zločin, terorismus nevyjímaje. Od této
charakteristiky nelze oddělit skutečnost, že
předmětem této trestné činnosti je též další závažný
prvek, kterým je praní špinavých peněz. Společným
jmenovatelem uvedených temat byla potřeba a
nezbytnost spolupráce mezi jednotlivými bankami na
straně jedné a národními policejními sbory na straně
druhé. Východiskem k efektivitě potírání této trestné
činnosti je primárně spolupráce na národní úrovni
mezi bankami a policejními sbory, která musí být
koordinována na bankovní straně kartovými
asociacemi a na straně policejní autoritami Interpolu
a Europolu.

Nebezpečnost kompromitace platebních karet
dokládá údaj, že v období 2005 – 2006 bylo
celosvětově kompromitováno trestnou činností 22
mil. karet VISA a 14 mil. karet MasterCard. V letech
2005 bylo kompromitováno více než 1 mil. karet,
v roce 2006 méně než 1 mil. karet vydavatelů z EU.
Z přednesených informací a statistických údajů
vyplývá, že v roce 2007 nastal negativní boom
v kompromitaci platebních karet vydaných v oblasti
EU. Uváděný počet napadených platebních karet se
v době konference pohyboval již kolem 27 mil.
V celosvětovém měřítku to činilo v uvedené době již
121 mil. napadených karet.
Z toho vyplývá, že VISA Europe považuje za nejvyšší
prioritu v této oblasti boj proti uvedeným typům
podvodů, protože tyto zaznamenaly nejvyšší stupeň
nárůstu.
Nacházíme se v době nástupu čipové technologie.
Zazněla zde otázka, zda čip vyřeší problémy
s podvody. Odpověď zní, že vyřeší, ale pouze
částečně. Dle zkušeností francouzských bank se
aktivity spojené s padělky, odcizenými a ztracenými
kartami přesunou do nečipových oblastí, tedy mimo
Evropu. Podvodné jednání typu CNP není vázáno a
limitováno čipovou technologií.

Ze statistiky přednesené panem Littasem vyplývá, že
v rámci typů podvodných jednání vzrůstá podíl
podvodů spojených s paděláním platebních karet a
podvodů při transakcích provedených bez přítomnosti
karet (CNP – card not present). Mezi roky 2005 a
2006 došlo globálně k procentuálnímu nárůstu počtu
podvodů kartami o 15%. Ve stejném období došlo
meziročně k nárůstu podvodů provedených
transakcemi typu CNP o 24%.

Výše uvedené je jen zlomkem toho, čím se
prezentovali jednotliví účastníci konference. Zazněly
zde prezentace jednotlivých bank, včetně České
spořitelny, a.s., jejíž duchem je akcent na prevenci
v oblasti skimmingu na základě vlastních zkušeností.
Měli jsme možnost vyslechnout presentace, kde byly
mj. použity fotografie zadržených skimmovacích
zařízení, i fota osob, které byly policií zadrženy při
jejich instalaci nebo při zneužívání již
naskimmovaných karet.

V případě padělků platebních karet je evidován
nárůst o 26%. Z teritoriálního hlediska v oblasti
padělání platebních karet došlo za uvedené období
k nejvyššímu nárůstu v Jižní Americe (72%), USA
(58%) a Kanadě (29%). K poklesu došlo v regionech
Asie (26%), CEMEA (20%) a VISA Europe (4%).

V případě bližšího zájmu o průběh konference a o
prezentace, které byly letos ve Szczytně předneseny,
kontaktujte nás na e-mailové adrese :

Na rozdíl od padělků platebních karet byl nárůst
podvodů typu CNP o 24% globálně. Nejvyšší nárůst
zaznamenal region Latinské Ameriky (61%), oblast
CEMEA (58%) a oblast Asie (35%). V oblasti VISA
Europe, kam náleží ČR, byl zaznamenán nárůst ve
výši 15%.
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fraud@csas.cz nebo písemně na adrese Česká
spořitelna, a.s., odd. 5441, Bubenská 1, 170 00
Praha 7.
Jiří Řehák ČS, a.s.
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MARKETING
Staňte se designérem vlastní
platební karty

vlastního výběru a řadu dalších hodnotných cen.
Podmínkou je zaslání fotografie, na níž bude
zobrazen co možná nejlepší "Okamžik k nezaplacení".

Nemusíte mít ani miliony, a přesto vás
pohled na vaši platební kartu může vždy
mimořádně potěšit. Fotografie vašich
blízkých, momentka z dovolené či
fotografie vašeho domácího mazlíčka. To vše vám u
ČSOB umístí na lícní stranu vaší platební karty, stačí
si jen vybrat.

Všechny zaslané obrázky budou zveřejněny na
internetových stránkách www.mastercard-soutez.cz,
kde bude současně probíhat veřejné hlasování o
nejlepší fotografii týdne. Každý týden získá majitel
fotografie s nejvyšším počtem hlasů poukaz od
zážitkové agentury Allegria v hodnotě 10 000 Kč.
Hlavní ceny v podobě dovolených od společnosti
FIRO-tour v hodnotě 100 000 Kč rozdá MasterCard
po skončení soutěže autorům deseti nejlepších
fotografií. Hlavním kritériem při hodnocení vítězných
fotografií bude nejvýstižnější naplnění motta soutěže:
"Okamžik k nezaplacení".

Image karta se už těší velké oblibě v Belgii a
Maďarsku. Nyní se skupina KBC Group rozhodla, že
tuto unikátní možnost nabídne i v České republice, a
to klientům ČSOB. Vlastní design platební karty si
mohli vybraní klienti zdarma navrhnout již v průběhu
letních prázdnin, pro všechny ostatní klienty bude
služba k dispozici již od druhé poloviny srpna.

Soutěže, která navazuje na oblíbenou sérii
reklamních spotů s názvem "Priceless", se může
zúčastnit každý držitel osobní platební karty
MasterCard nebo MasterCard Electronic, který ji
použije k platbě za zboží či služby na kterémkoliv
obchodním místě mimo území České republiky a to
v již zmíněném období od 10. června do 31. srpna
2007. Fotografie s popiskem, proč je pro ně
zachycený okamžik "k nezaplacení", mohou soutěžící
posílat přes internetovou stránku www.mastercardsoutez.cz nebo poštou na adresu "Okamžik
k nezaplacení", Riegrovy sady 28, 120 00 Praha 2.

Vložit obrázek a "ušít si tak kartu na míru" můžete
buď prostřednictvím internetových stránek ČSOB,
kde od poloviny srpna najdete speciální webovou
aplikaci, do níž obrázek umístíte, nebo jednoduše
zašlete svému osobnímu bankéři e-mailem.
V případě, že s internetem poněkud "válčíte", můžete
na pobočkách ČSOB využít služeb osobních bankéřů,
kterým obrázek přinesete na CD nebo USB.
Určitě vás potěší informace, že tuto mezinárodní
kartu VISA Classic využijete k výběru hotovosti
z bankomatů nebo k platbám za zboží nejen v ČR,
ale kdekoliv na světě. ČSOB vyšla klientům vstříc i
cenou samotné karty, za umístění svého osobitého
obrázku zaplatíte poplatek 200,- Kč.

"Cílem soutěže je motivovat naše klienty k používání

platebních karet v zahraničí. Platby kartou v zahraničí
s sebou přinášejí v porovnání s platbou v hotovosti
řadu výhod, jakými jsou například výhodný směnný
kurz nebo vyšší bezpečnost," říká Ján Čarný,

Tímto krokem se platební karty stanou pro své
uživatele víc než jen platebním prostředkem. Stejně
tak jako určitý mobilní telefon, parfém nebo oblečení,
budou vyjadřovat osobitý styl a "náturu" každého
klienta. V Maďarsku jsou dokonce personalizované
karty tak populární, že klienti projevili zájem získat ji
jako druhou, tedy doplňkovou kartu k témuž účtu a
její osobitý, neopakovatelný design využít i například
jako dárek svým nejbližším.

generální ředitel společnosti MasterCard Europe pro
Českou republiku a Slovensko. "K platebním kartám

jsou navíc často vázány různé doplňkové služby, jako
je cestovní pojištění či pojištění odpovědnosti za
škody."

Používání platebních karet v zahraničí má svá
specifika. "Před odjezdem do zahraničí doporučujeme

klientům, aby se informovali u své banky v jaké výši
mají u svých karet nastavené limity používání – např.
limit pro výběr z bankomatu nebo týdenní limit. Před
odjezdem do zahraničí by měl každý držitel zvážit,
zda by si neměl nastavení limitů upravit," doporučuje

Více informací na: www.csob.cz nebo na infolince
800 110 808.

MasterCard ocení fotografie
"k nezaplacení"

Ján Čarný.

Více informací o soutěži a přesné znění pravidel je
zveřejněno na adrese
www.mastercard-soutez.cz.
Mediálními partnery soutěže jsou časopisy Tina,
Týden a 21. století.

Autoři deseti vítězných fotografií získají
letos v létě od společnosti MasterCard
luxusní dovolenou v hodnotě 100 000
Kč v soutěži, která podporuje placení
kartami v zahraničí. Dalších 12
průběžných vítězů soutěže, kteří vyhrají nevšední
zážitek, určí veřejnost.
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Držitelé platebních karet MasterCard a MasterCard
Electronic, kteří v období od 10. června do 31. srpna
2007 zaplatí v zahraničí kartou, se mohou zúčastnit
soutěže o jednu z 10-ti dovolených za 100 000 Kč dle
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Nový výzkum společnosti
MasterCard zkoumá strategickou
úlohu měst ve světové ekonomice

nacházejí v centru globálního obchodu, i o faktorech,
na kterých stojí obchod v každé z nich."
Nejdůležitější poznatky
•
Londýn - nejdůležitější centrum obchodu na
světě. Díky pružnému prostředí pro podnikání, silným
globálním finančním svazkům a mimořádně vysoké
úrovni mezinárodního obchodu, cestovního ruchu a
konferencí získal Londýn na indexu center obchodu
první příčku. Londýn překonává New York ve čtyřech
ze šesti hodnotících ukazatelů a vede si výrazně lépe
než ostatní evropská města.

Zpráva jmenuje padesát měst, která
jsou centry nové globální ekonomiky.
Na prvním místě se umístil Londýn,
čtyři města z první desítky leží
v asijsko-tichomořské oblasti.
Společnost MasterCard Worldwide minulý týden
zveřejnila první výsledky výzkumného programu
MasterCard Worldwide Centers of Commerce™,
zabývajícím se úlohou světových měst v globálním
obchodě. Cílem výzkumu je prozkoumat a zhodnotit,
jak nejvýznamnější města ovlivňují globální
ekonomiku. Nejdůležitější součástí výzkumného
programu je první výroční index světových center
obchodu (MasterCard Worldwide Centers of
Commerce
Index™),
přinášející
dosud
nejkomplexnější analýzu a srovnání velkých měst.

•
New York se umístil za Londýnem kvůli
celostátním hospodářským faktorům a tržní regulaci.
Někdejší bezkonkurenční hlavní město finančního
světa přišlo kvůli Londýnu o vedení. V hlavním
ukazateli hodnotícím finanční transakce obsadil New
York druhé místo, a to především proto, že regulace
newyorského trhu s dluhopisy ovlivňuje objem
kótovaných prodejů. Pozice New Yorku je také
ovlivněna méně stabilní americkou ekonomikou a
větším kolísáním amerického dolaru.

Index vypracovaný skupinou předních ekonomů řadí
padesátku center obchodu na základě šesti
ukazatelů, hodnocených celkem více než stovkou
bodů. Na prvním místě se umístil Londýn, za ním
následuje New York, Tokio, Chicago a Hongkong.
V první desítce se dále umístil Singapur, Frankfurt,
Paříž, Soul a Los Angeles. Úplné znění zprávy je
k dispozici na adrese
www.mastercardworldwide.com.

•
Americkou dvojkou je díky financím a inovaci
Chicago. Čtvrté nejdůležitější globální centrum
obchodu, které za sebou nechalo i města jako
Hongkong a Los Angeles, boduje v oblasti finančních
toků díky svým komoditním a finančním trhům.
Chicagské prvotřídní instituce pro vyšší vzdělávání
zajistily městu vysoké skóre v oblasti inovací a
vytváření vědomostí.

"K úspěchu na dnešním globálním trhu je nezbytně
nutné pochopit, jak jsou města navzájem propojena
a jak rostou," prohlásil Robert W. Selander, předseda
představenstva a generální ředitel společnosti
MasterCard Worldwide. "Program Worldwide Centers
of Commerce tuto potřebu řeší tak, že charakterizuje
a analyzuje společné znaky měst, která nejvíce
přispívají k růstu globální ekonomiky."

•
Města, kde se nejsnáze podniká - Montreal,
Toronto a Vancouver. Kvalitní systém státní zdravotní
péče, vynikající infrastruktura, nízká hustota dopravy
a snadný přístup k veřejné dopravě – to vše přispělo
k tomu, že Montreal, Toronto a Vancouver jsou pro
podnikatele těmi nejatraktivnějšími městy.
•
Madrid, evropská brána pro jihoamerické
firmy, se stává finančním lídrem. Madrid se umístil
celosvětově na 16. a v Evropě na šestém místě,
především díky mimořádně silnému trhu dluhopisů,
nízké inflaci a nízké míře výkyvů HDP a směnných
kurzů.

Jako doplněk k indexu světových center obchodu
vydala společnost MasterCard také zprávu o
průzkumu center obchodu nazvanou Dynamika
globálních měst a globálního obchodu (The Dynamics
of Global Cities and Global Commerce). Součástí
zprávy je odborný komentář týkající se úlohy, kterou
jednotlivá města hrají při propojování sítě globálního
obchodu. Komentář je k dispozici na adrese
mastercardworldwide.com. V nadcházejících měsících
zveřejní MasterCard další informace včetně indexu
růstu, který měří tempo a rozsah změn, k nimž
dochází v jednotlivých městech zahrnutých do indexu
center obchodu; a dalšího indexu, který bude
identifikovat a sledovat nově vznikající centra
obchodu v rozvojovém světě.

•
Ekonomická propast mezi východní a západní
Evropou přetrvává. Nejhůře se ze západoevropských
měst na seznamu umístil Řím, který získal téměř
stejné hodnocení jako Budapešť – nejlépe umístěné
město východní Evropy. Rozdíl mezi západní a
východní Evropou přetrvává napříč všemi šesti
hodnotícími ukazateli.
•
Tokio táhne ekonomiku asijsko-tichomořské
oblasti. Tokio, lídr ve svém regionu a celosvětově
třetí místo, se může chlubit indexem Nikkei 225,
nejvyšším počtem vytvořených patentů na světě a
leteckým uzlem, který překonává už jen Hong Kong.

"Význam měst roste také díky tomu, že stoupá
důležitost znalostí na úkor vybavenosti materiály.
Díky tomuto trendu se města stala uzly ve složitých
sítích, na jejichž základě funguje globalizovaná
ekonomika. Mohou tak zajišťovat spojení, jehož
prostřednictvím probíhá skutečný globální obchod,"
uvedl Dr. Yuwa Hedrick-Wong, ekonomický poradce
společnosti MasterCard Worldwide. "Tento průzkum
přináší cenné poznatky o metropolích, které se

cardmag no 3/07

•
V první desítce se umístili tři někdejší "asijští
tygři". Mezi 10 nejdůležitějších center obchodu se
dostal Hongkong, Singapur a Soul. Soul boduje díky
svému systému vyššího vzdělávání a produkci
patentů, zatímco Hongkong a Singapur získaly
nejvyšší hodnocení za kvalitu svého obchodního
klimatu a za svůj význam v rámci globální finanční
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sítě. Singapur navíc získal dobré hodnocení za vládní
politiku, která podporuje mezinárodní podnikání a
obchod.

byl zaveden v červnu 2005 a od té doby VISA v USA
rozeslala přes 20 miliónů dopisů zahrnující pět
kategorií obchodníků. Snaha vedla ke zvýšení obratů
o 20% v kategorii cestování a zábavy, o 64% při
nákupu kancelářského zařízení, o 133% nákupu
předmětů denní spotřeby, o 50% v obchodních
domech. VISA také testuje možnost zasílat kupony s
odměnou jako sms zprávu a doručovat digitální
kupony na mobily, které mohou být skenovány a
vyzvednuty prostřednictvím existujícího zařízení u
obchodníků.

•
Dubaj lídrem v oblasti Blízkého východu díky
kvalitnímu podnikatelskému klimatu. Dubaj, která je
nejdůležitějším uzlem letecké i nákladní dopravy ve
svém regionu, má navíc flexibilní podnikatelské
klima, díky němuž je optimální pro rozvíjející se
firmy.
•
Roste míra globalizace a konkurenceschopnosti
Latinské Ameriky. Tři města z Latinské Ameriky,
která se umístila mezi 50 celosvětovými centry
obchodu, potvrzují, že úloha tohoto regionu
v globální ekonomice je čím dál důležitější.

Jak cílově orientovaný marketing, tak pružný přesun
mezi úrovněmi odměn vyžaduje schopnost sledovat
vzory placení individuálních zákazníků. Z tohoto
důvodu VISA v říjnu 2005 zavedla program Account
Level Processing (obdobný programu Product
Graduation asociace MasterCard).Oba programy
signalizují posun od zpracování transakcí založeného
na šestimístném identifikačním čísle(BIN),
identifikujícím vydávající banku a kategorii odměn, ke
zpracování vycházející z celého čísla karty.
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VISA a cílově orientovaný
marketing
Držitelé karet utratí nejvíce na
kartu, která nejlépe odmění
jejich osobní profil placení. Ve
Spojených státech ze proto ve spolupráci s VISA
zaměřily na vyhodnocování těchto profilů. Byly
použity metody používané k detekování typů
podvodného chování a upraveny k odhalování změn
v platebních zvyklostech. Když si klient vylepší
schéma placení, může pak vydavatel karty přeřadit
zákazníka do vyšší skupiny benefitů spojených s
kartou. Ale to již nepostačuje; vydavatelé musí čím
dál častěji identifikovat podskupiny v každé úrovni
benefitů. Musí identifikovat nadšence zvelebující svůj
domov, kterým je zbytečné nabízet jako odměnu
exotické cesty, a naopak.

Po zavedení zpracování na úrovni čísla karty před
dvěma lety, VISA ihned přesunula 20% objemu
plateb z neodměňované úrovně do střední úrovně.
Čím větší jsou měsíční výdaje, do tím vyšší kategorie
odměn se držitel karty dostane. Orientace na číslo
karty umožňuje ponechat držiteli stejné číslo karty při
jeho přesunu mezi různými úrovněmi odměn. Pro
vydavatele to znamená přínost nepřerušené služby a
vyhnutí se riziku, že klient se přeorientuje na jinou
kartu.
Největší výhodou je přínos hodnoty pro každého
účastníka platebního řetězce. Tak jak zákazník na top
úrovni v utrácení vyžaduje vysoké a hodnotné
odměny aby upřednostnil vydavatelovu kartu před
jinou, tak vydavatel požaduje zvýšený příjem z
poplatku za kartu (interchange fee) k podpoře
vyšších nákladů s dodáváním hodnotných odměn.
Obchodníci v neposlední řadě potřebují vědět, že jim
rozřazování zákazníků přinese vyšší prodejní obrat při
zvýšené provizi.

VISA zpracovává cílově orientovaný marketing
pomocí svého systému VISA Incentive Network
(VIN), který obsahuje databázi 74 miliónů účtů
držitelů karet. Extrakce dat umožňuje nabízet cílové
odmě n y
na b í z e n é
ob c h od n í m i
partnery
prostřednictvím přímého marketingu, který se tváří
jako by byl odeslán vydávající bankou. Systém VIN
Skupiny odměn
(od 2006-04 do 2007-03)

Průměrné platby držitele
karty

Podmínky

Tradiční (žádná odměna)

465 USD

-

Tradiční odměny

890 USD

platby nad 50 000 USD/rok

Signature

2 214 USD

příjem nad 125 000 USD

K nalákání zákazníků, kteří téměř všechno platí
kreditní kartou a zůstatek pravidelně splácí celý skupina zákazníků, která by jinak mohla být odlákána
benefity nabízenými kartou American Express - VISA
zavedla úroveň Signature Preferred. Ta nabízí vyšší
úroveň odměn než úroveň Signature, která je cílena
na klienty s příjmem nad 125 000 USD ročně.
Signature Preferred je cílena na uroveň utrácení a
nikoli na příjem. Do ní se klient dostane když utratí
alespoň 50 000 USD ročně a opustí ji, když se
dostane pod tuto hladinu. Odměny (benefity) pro
držitele Signature Preferred musí být alespoň 175
basis point útraty (1,75%), pro Signature to je 125
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basis points a pro úroveň Traditional odměna činí
32,5 basis points.
cardmag | ft | nilson report

Karty společnosti AirPlus
Společnost AirPlus International je
dceřiná společnost Lufthansa
German Airlines a jako světový lídr
nabízí řešení pro management služebních cest.
Zaměstnává 650 pracovníků, kteří pomáhají ušetřit
na nákladech spojených s vedením cestovních agend
u více než 32 000 společností. Polovina z 500
největších společností v západní Evropě využívá
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standardní, přičemž v Evropě převyšuje obrat
realizovaný těmito kartami obrat běžných karet
pouze 1,5x," řekl Ján Čarný, generální ředitel

potenciálu této společnosti v oblasti plánování cest,
platbě a analýze jejich cestovních nákladů.
Ovlivňování nákladů služebních cest je strategicky
důležitá činnost, jde o třetí nejvyšší osobní náklady.
Společnost AirPlus nabízí k jejich snížení deponovaný
účet, tj. bez vydání plastové karty (tzv. lodged
account), firemní karty (coporate cards) a online
softwarové nástroje ke zpracování a řízení cest
zaměstnanců. Napojené společnosti celosvětově
využívají AirPlus produkty k úhradě za letenky u více
než 260 leteckých společností. Letecké společnosti
British Airways, Con-tinental Air-lines, Luxair,
Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss Interna-tional Air
Lines, TAP Portugal, a Singapore Airlines pokládají
AirPlus platební produkty za upřednostňované a
nabízejí exklusivní výhody a služby svým korporátním
klientům. Během posledních 5 let se celkový obrat
prodeje téměř zdvojnásobil. V r. 2006 prodeje
dosáhly částky 18,61 mld. USD (13,7 mld. Euro) při
15% nárůstu. Prodeje v Německu představovaly
11% celkového obratu a obrat mimo Německo se
zvýšil na 51%. Zisk před zdaněním byl 12 mil. USD.

společnosti MasterCard Europe pro Českou republiku
a Slovensko. "Trh s prestižními kartami je však

v České republice ve srovnání se západními zeměmi
doposud nenasycený a skýtá tak stále velký potenciál
k růstu," dodal Ján Čarný.
Prestižní karty jsou často využívány při cestách do
zahraničí, což potvrzují i závěry průzkumu
společnosti MasterCard. Objem transakcí, které čeští
držitelé premiových karet realizují v zahraniční, je ve
srovnání se standardními platebními kartami
pětinásobný.
Na co jsou prestižní karty používány
Obdobně jako u standardních platebních karet jsou i
prestižní karty používány především k platbám
za zboží či služby a k výběrům z bankomatů. U
prestižních karet je však mnohem častější jejich
využití k platbám v zahraničí (především k platbám u
čerpacích stanic a k platbám za ubytování) a také
k online nákupům letenek. Řada respondentů dále
uvedla, že by své platební karty rádi používali také
při platbě za zdravotnické služby.

Více lze nalézt na adrese www.airplus.com ,
případně shlédnout animovanou presentaci výhod
spolupráce s AirPlus přímo na www.airplus.com/
php/micro/site/index.php?language=en. Se
společností lze z Česka komunikovat na dedikované
adrese: czechia@airplus.com.

Výhody prestižních karet
Mezi největšími výhodami prestižních karet bylo
zmiňováno bezpečí a jistota v případě ztráty
či odcizení karty. S prestižními kartami MasterCard je
totiž standardně spojen rozsáhlý bezpečnostní servis.
Držitelé karet mají k dispozici nejen nepřetržitý
zákaznický servis, kde mohou nahlásit ztrátu
či odcizení platební karty, ale mohou zároveň
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Držitelé prestižních karet platí
častěji a více než držitelé běžných
karet

zažádat o vystavení náhradní platební karty do
48 hodin. K nabízeným službám patří v případě
potřeby také poskytnutí dodatečné hotovosti do
24 hodin. Jako další výhodu prestižních karet
zmiňovali respondenti také finanční zvýhodnění;
ať již v podobě vyšších týdenních limitů pro
větší flexibilitu čerpání finančních prostředků či
výhodnější směnný kurz bez poplatků u
bezhotovostních plateb v zahraničí. Konkrétní
benefity spojené s používáním prestižních karet
MasterCard určují jednotlivé vydavatelské

Češi mají o prestižních platebních
kartách zkreslené představy a
mylně se domnívají, že je pro ně
tento produkt nedostupný.
Z průzkumu společnosti MasterCard vyplývá, že
v České republice představují prestižní platební karty
(zlaté karty) 2% všech vydaných platebních karet.
Trh s prestižními kartami je v České republice ve
srovnání se západními zeměmi doposud nenasycený
(v Evropě tvoří podíl prestižních karet 15%) a skýtá
tak stále velký potenciál k růstu. Segment prestižních
karet představuje pro tuzemské banky stále
nevyužitou příležitost. Držitelé prestižních karet platí
mnohem častěji a více než držitelé běžných karet.

banky.

Jedním z největších vydavatelů zlatých kreditních
karet na českém trhu je Citibank. Ta nad rámec
základních výhod poskytuje držitelům zlatých karet
další unikátní benefity. "Našim klientům nabízíme

V Evropě představují prestižní platební karty 15%
všech vydaných karet, zatímco v České republice
tvoří segment prestižních karet z celkového počtu
pouze 2%. Portfolio prestižních (premium) karet
MasterCard je standardně tvořeno zlatými kartami,
platinovými kartami a vysoce exkluzivními kartami
Word Signia. V České republice jsou zatím nabízeny
pouze zlaté karty, ale lze očekávat, že se do konce
roku objeví i karty platinové.

kartu, která odráží jejich životní styl. Držitelé oceňují
především bezpečí a jistotu v případě ztráty
a odcizení a finanční výhody zejména v podobě slev
a bezúročného období," uvedl Rizwan Qazi, ředitel
kreditních karet Citibank. "Zlaté karty Citibank splňují
všechny uvedené požadavky. Ke kartám nabízíme
bezplatně pojištění proti zneužití a navíc jsou karty,
jako jediné na českém trhu, vydávány s fotografií
držitele a s jeho podpisem na přední straně, což
výrazně snižuje možnost zneužití. Karty Citibank
nabízejí nejdelší bezúročné období na trhu (55 dní) a
jejich součástí je i Privilege program, který poskytuje

"Mezi zajímavé výsledky průzkumu patří například
skutečnost, že jednou prestižní kartou je v České
republice realizován za rok dvojnásobný počet
transakcí než kartou běžnou. Roční obrat je v
Čechách u prestižní karty 3x větší než u karty
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až 20% slevy u vybraných více než šedesáti
exklusivních
obchodníků
z oblasti
módy,
gastronomie, ubytování a životního stylu. V
neposlední řadě hraje významnou roli i skutečnost,
že je karta vydávána Citibank, jež patří do největší
světové finanční skupiny," doplnil Qazi.

slevy v obchodních řetězcích (například Tesco
a Globus), slevy na kulturní akce, do divadel a kin či
slevy v salonech krásy.
Z výsledků realizovaného průzkumu vycházela
společnost MasterCard při formulování své reklamní
kampaně zacílené na premium segment. Cílem
kampaně, která se objevovala od května do června
2007, bylo především zvýšení povědomí o zlatých
kartách MasterCard a jejich výhodách. Kampaň měla
podobu inzerce v internetových a tištěných médiích.

Důvody pro pořízení prestižní karty
Jako důvody pro pořízení prestižních karet zmiňovali
respondenti kromě klasických vlastností platebních
karet (možnost plateb a výběrů z bankomatů) také
možnost čerpání bankovního úvěru až s 50 denním
bezúročným obdobím, které je nabízeno ke zlatým
kreditním kartám MasterCard. Dalším impulsem pro
pořízení prestižní karty je kvalitní cestovní pojištění a
rozsáhlejší asistenční služby. Držitelé prestižních
karet zároveň oceňují širokou akceptační sít
v zahraničí a především prestiž, která je s tímto
produktem spojena.

Průzkum byl na základě zadání MasterCard realizován
společností Synovate. Průzkum byl proveden formou
hloubkových rozhovorů v rámci šesti skupinových
diskusí. Rozhovory se konaly v Praze a v Brně,
přičemž jednu skupinu tvořili vždy stávající držitelé
premium karet, druhou potenciální držitelé těchto
karet ve věku 25-39 let a třetí skupinu potenciální
uživatelé premium produktů ve věku 40-55 let. Cílem
kvalitativního průzkumu bylo zjistit informace o
používání prestižních platebních karet v České
republice včetně zmapování obecného povědomí,
které o těchto prestižních produktech panuje.

"V zahraničí se cítím mnohem lépe, když platím
zlatou kartou, například za ubytování v hotelu.
Minule jsem dokonce dostal slevu, se kterou jsem
vůbec nepočítal," uvedl jeden z oslovených držitelů
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prestižní karty.

Typický český držitel prestižní karty

Ján Čarný jmenován generálním
ředitelem MasterCard Europe na
Ukrajině

Průzkum se rovněž dotazoval držitelů i nedržitelů
prestižních karet, jak si představují jejich typického
držitele. Typický držitel prestižní karty je vnímán jako
dobře oblečený, hodně pracující a úspěšný
podnikatel, který velmi často cestuje. Někteří
respondenti uváděli jako příklad typického držitele
prestižní karty Karla Gotta.

Český manažer tak bude řídit tři
klíčové trhy ve střední a východní
Evropě - Ukrajinu, Českou republiku a
Slovensko.

Přestože jsou držitelé prestižních karet vnímáni
pozitivně, tak většina oslovených nedržitelů považuje
prestižní kartu mylně jako nedosažitelnou. K získání
zlaté karty nejsou přitom v současnosti podmínkou
závratně vysoké příjmy. K posuzování klientů
přistupují jednotlivé banky velmi individuálně a
k získání zlaté karty mnohdy stačí čistý příjem okolo
deseti tisíc korun.

Ukrajina s počtem 36 milionů
vydaných platebních karet představuje pro karetní
asociace i pro celý bankovní sektor obrovský
potenciál. V počtu karet na jednoho obyvatele
převyšuje
Ukrajina
například
i
Polsko.
Ján
Čarný,
generální
ředitel MasterCard Europe
pro
Českou
republiku
a Slovensko se s platností
od
1. září
2007
stal
generálním
ředitelem
zodpovědným
také
za
řízení aktivit na Ukrajině.
Společnost
MasterCard
Europe založila v letošním
roce
pobočku
v zemi
s největším
potenciálem
v rámci východní Evropy.
Tento potenciál vychází nejen z velikosti země, ale
také z množství disponibilních přírodních i lidských
zdrojů. Studie společnosti The Economist Intelligence
Unit zpracovaná v dubnu 2007 předpokládá
v následujících několika letech (2007 - 2009) stabilní
růst HDP Ukrajiny v průměrné výši 6% ročně.

Další závěry průzkumu
Průzkum potvrzuje, že držitelé prestižních karet jsou
zvyklí používat platební karty častěji než držitelé
běžných platebních karet. Držitelé prestižních
platebních karet uváděli, že používají své karty (ať již
karty prestižní či karty standardní) minimálně 2x – 3x
týdně, někteří dokonce každý den.
Pokud jde o emocionální vnímání prestižních
platebních karet, tak byly nejčastěji srovnávány se
značkami automobilů Volvo, BMW a Mercedes. Stejně
jako tyto vozy jsou i prestižní karty symbolem
bezpečí, jistoty a přepychu. Standardní platební karty
byly přirovnávány k vozům Škoda Auto jako
k symbolu spolehlivosti.
Z výzkumu společnosti MasterCard vzešla také ideální
prestižní
karta,
kterou
by
si
respondenti
představovali. Taková karta by měla mít identifikační
znaky jako například fotografii či otisk prstu, aby
mohla zároveň sloužit k osobní identifikaci držitele.
S používáním dané karty by měly být spojeny také
nejrůznější slevy. Konkrétně byly zmiňovány 10%
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Dle statistik Národní banky Ukrajiny je v zemi
vydaných v tuto chvíli necelých 36 milionů platebních
karet, což při počtu obyvatel 47 milionů představuje
téměř 0,8 karty na jednoho obyvatele. Jen
pro srovnání, v Polsku připadá na jednoho obyvatele
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zhruba 0,5 karty a na jednoho Čecha představuje
tento poměr necelých 0,9 platební karty.

padesátku center obchodu na základě šesti
ukazatelů, hodnocených celkem více než stovkou
bodů. Na prvním místě se umístil Londýn, za ním
následuje New York, Tokio, Chicago a Hongkong.
V první desítce se dále umístil Singapur, Frankfurt,
Paříž, Soul a Los Angeles.

Ján Čarný pracuje u společnosti MasterCard od roku
1999, kdy se stal ředitelem pobočky MasterCard
Europe zodpovědným za Českou republiku,
Slovensko a vybrané banky v rámci regionu střední
a východní Evropy. Od ledna 2005 do května 2007
pracoval Ján Čarný ve Varšavě a jeho zodpovědnost
v rámci MasterCard Europe zahrnovala rovněž
Polsko. S finančními trhy ve střední a východní
Evropě má tedy již řadu zkušeností.

"K úspěchu na dnešním globálním trhu je nezbytně
nutné pochopit, jak jsou města navzájem propojena
a jak rostou," prohlásil Robert W. Selander, předseda
představenstva a generální ředitel společnosti
MasterCard Worldwide. "Program Worldwide Centers
of Commerce tuto potřebu řeší tak, že charakterizuje
a analyzuje společné znaky měst, která nejvíce
přispívají k růstu globální ekonomiky."

Ke svému novému působení na ukrajinském trhu Ján
Čarný
poznamenal:
"Platební
karty
nejsou
na Ukrajině neznámým produktem, což potvrzují i
konkrétní čísla o počtu doposud vydaných karet.
Velmi důležitá pro nás však bude edukace směřující
k jejich používání. Doposud byly platební karty
především prostředkem, jak se dostat k penězům
(příjmům) uloženým na běžném účtu v bance a
většina transakcí tak měla zatím podobu výběrů
hotovosti z bankomatů. Jednou z našich priorit na
Ukrajině tak bude především podpora a popularizace
přímého placení kartami."

Nejdůležitější poznatky
•
Londýn - nejdůležitější centrum obchodu na
světě. Díky pružnému prostředí pro podnikání, silným
globálním finančním svazkům a mimořádně vysoké
úrovni mezinárodního obchodu, cestovního ruchu a
konferencí získal Londýn na indexu center obchodu
první příčku. Londýn překonává New York ve čtyřech
ze šesti hodnotících ukazatelů a vede si výrazně lépe
než ostatní evropská města.

"Doposud nevyužitý potenciál představují na Ukrajině
především karty kreditní jakožto prostředek
k nezajištěným půjčkám. Z údajů Národní banky
Ukrajiny vyplývá, že zhruba 80% vydaných karet
na Ukrajině tvoří zatím karty debetní. Velký potenciál
vidíme rovněž v co-brandových platebních kartách,
které nejen že přináší svým držitelům dodatečné
výhody a slevy, ale zároveň napomáhají v jejich
edukaci. Co-brandové platební karty totiž přesouvají
používání platebních karet od výběrů z bankomatů
k transakcím za zboží a služby u obchodníků,"
dodává Ján Čarný, generální ředitel MasterCard
Europe pro Českou republiku, Slovensko a Ukrajinu.

•
New York se umístil za Londýnem kvůli
celostátním hospodářským faktorům a tržní regulaci.
Někdejší bezkonkurenční hlavní město finančního
světa přišlo kvůli Londýnu o vedení. V hlavním
ukazateli hodnotícím finanční transakce obsadil New
York druhé místo, a to především proto, že regulace
newyorského trhu s dluhopisy ovlivňuje objem
kótovaných prodejů. Pozice New Yorku je také
ovlivněna méně stabilní americkou ekonomikou a
větším kolísáním amerického dolaru.
•
Americkou dvojkou je díky financím a inovaci
Chicago. Čtvrté nejdůležitější globální centrum
obchodu, které za sebou nechalo i města jako
Hongkong a Los Angeles, boduje v oblasti finančních
toků díky svým komoditním a finančním trhům.
Chicagské prvotřídní instituce pro vyšší vzdělávání
zajistily městu vysoké skóre v oblasti inovací a
vytváření vědomostí.

cardmag | rk | ogilvy

Nový výzkum společnosti
MasterCard zkoumá strategickou
úlohu měst ve světové ekonomice

•
Města, kde se nejsnáze podniká - Montreal,
Toronto a Vancouver. Kvalitní systém státní zdravotní
péče, vynikající infrastruktura, nízká hustota dopravy
a snadný přístup k veřejné dopravě – to vše přispělo
k tomu, že Montreal, Toronto a Vancouver jsou pro
podnikatele těmi nejatraktivnějšími městy.

Zpráva jmenuje padesát měst, která
jsou centry nové globální ekonomiky.
Na prvním místě se umístil Londýn,
čtyři města z první desítky leží
v asijsko-tichomořské oblasti.
Praha skončila na 41. místě.

•
Madrid, evropská brána pro jihoamerické
firmy, se stává finančním lídrem. Madrid se umístil
celosvětově na 16. a v Evropě na šestém místě,
především díky mimořádně silnému trhu dluhopisů,
nízké inflaci a nízké míře výkyvů HDP a směnných
kurzů.

Společnost MasterCard Worldwide v červnu 2007
zveřejnila první výsledky výzkumného programu
MasterCard Worldwide Centers of Commerce™,
zabývajícím se úlohou světových měst v globálním
obchodě. Cílem výzkumu je prozkoumat a zhodnotit,
jak nejvýznamnější města ovlivňují globální
ekonomiku. Nejdůležitější součástí výzkumného
programu je první výroční index světových center
obchodu (MasterCard Worldwide Centers of
Commerce Index), přinášející dosud nejkomplexnější
analýzu a srovnání velkých měst.

•
Ekonomická propast mezi východní a západní
Evropou přetrvává. Nejhůře se ze západoevropských
měst na seznamu umístil Řím, který získal téměř
stejné hodnocení jako Budapešť – nejlépe umístěné
město východní Evropy. Rozdíl mezi západní a
východní Evropou přetrvává napříč všemi šesti
hodnotícími ukazateli.

Index vypracovaný skupinou předních ekonomů řadí
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•
Tokio táhne ekonomiku asijsko-tichomořské
oblasti. Tokio, lídr ve svém regionu a celosvětově
třetí místo, se může chlubit indexem Nikkei 225,
nejvyšším počtem vytvořených patentů na světě a
leteckým uzlem, který překonává už jen Hong Kong.

politiku, která podporuje mezinárodní podnikání a
obchod.
•
Dubaj lídrem v oblasti Blízkého východu díky
kvalitnímu podnikatelskému klimatu. Dubaj, která je
nejdůležitějším uzlem letecké i nákladní dopravy ve
svém regionu, má navíc flexibilní podnikatelské
klima, díky němuž je optimální pro rozvíjející se
firmy.

•
V první desítce se umístili tři někdejší "asijští
tygři". Mezi 10 nejdůležitějších center obchodu se
dostal Hongkong, Singapur a Soul. Soul boduje díky
svému systému vyššího vzdělávání a produkci
patentů, zatímco Hongkong a Singapur získaly
nejvyšší hodnocení za kvalitu svého obchodního
klimatu a za svůj význam v rámci globální finanční
sítě. Singapur navíc získal dobré hodnocení za vládní

•
Roste míra globalizace a konkurenceschopnosti
Latinské Ameriky. Tři města z Latinské Ameriky,
která se umístila mezi 50 celosvětovými centry
obchodu, potvrzují, že úloha tohoto regionu
v globální ekonomice je čím dál důležitější.

Top 50 měst
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Londýn
New York
Tokyo
Chicago
Hong Kong
Singapore
Frankfurkt
Paříž
Soul
Los Angeles
Amsterdam
Toronto
Boston
Sydney
Kodaň
Madrid
Stockholm

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

San Francisco
Curych
Atlanta
Miami
Houston
Washington D.C.
Berlín
Miláno
Mnichov
Montreal
Vancouver
Brusel
Vídeň
Dublin
Shangai
Barcelona
Melbourne

Ženeva
Bangkok
Dubaj
Kuala Lumpur
Santiago
Budapešť
Praha
Mexico City
Řím
Tel Aviv
Mumbai
Peking
Johannesburg
Sao Paulo
Varšava
Moskva
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státní orgány a podniky cítí jejich široký potenciál
například pro výplaty sociálních dávek osobám bez
bankovního konta nebo jako dary," uvedl Chris

MasterCard ocenil své nejlepší
evropské partnery v segmentu
předplacených karet za sezónu
2006/07

Reddish, manažer předplacených
společnosti MasterCard Europe.

produktů

ze

Vítězové ocenění MasterCard v segmentu
předplacených karet

Společnosti Altair Financial Services
International,
PrePay
Technologies,
Newcastle Building Society a Advanced
Payment Solutions zaujaly porotce svými
úspěšnými programy předplacených karet

Jako Nejlepší nováček v sezóně 2006/7 byl oceněn
mezinárodní poskytovatel předplacených řešení,
společnost Altair Financial Services International.
Příkladem inovačního přístupu v segmentu
předplacených karet může být systém společnosti,
v němž lze uchovávat a řídit finanční obnos pomocí
mobilního telefonu a který dovoluje spojit
předplacenou kartu s účtem, čímž se umožní výběry
z bankomatů.

Společnost MasterCard Worldwide na
své první konferenci o předplacených
kartách, která se konala v květnu
v Praze, vyhlásila první vítěze
evropských cen pro nejúspěšnější
programy předplacených karet MasterCard.

Co o společnosti řekli porotci:

Ocenění společnost uděluje jako uznání za vynikající
a inovační řešení v segmentu předplacených karet na
evropském trhu v následujících čtyřech kategoriích:
Nejlepší nováček, Program s největším rozšířením/
nejlepším využitím, Nejlepší program vícekanálového
marketingu a Nejlepší služba pro držitele karet.

"Altair Financial si cenu společnosti MasterCard
v segmentu předplacených karet zaslouží za energii a
inovace, jimiž ve svých různých programech
předplacených karet oživuje trh. Altair s úspěchem
představil širokou nabídku předplacených karet, které
uživatelům přinášejí hmatatelné výhody v oblastech,
jako je cestování, sdílení finančních prostředků,
poskytování darů a výplata mezd."

"Podle nezávislého průzkumu, zadaného společností
MasterCard, by se do roku 2010 měly útraty pomocí
předplacených karet v Evropě vyšplhat až na 164
mld. USD – tady se otevírá obrovská příležitost pro
dynamické a inovační společnosti, jako jsou vítězové
našeho ocenění. Spotřebitelé stále více oceňují
výhody a bezpečnost předplacených karet, zatímco
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
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50.

V kategorii Program s největším rozšířením/nejlepším
využitím zvítězila společnost PrePay Technologies se
svou zabezpečenou platební kartou 360money Mirror
Quidity Card, na kterou si může spotřebitel "nabít"
tolik peněz, kolik chce utratit, a poté ji může používat
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žádnou platební kartu, mohou užívat svobody,
flexibility a bezpečnosti, jakou nabízejí karty
MasterCard, a navíc mohou nakupovat a platit přes
internet. Kartu lze dobít na více než 14 000 místech,
na poštovních úřadech UK Post Office™ a u více než
pěti set maloobchodníků."

jako jakoukoliv jinou platební kartu.
Co o společnosti řekli porotci:
"Pokud si někdo cenu společnosti MasterCard
v segmentu předplacených karet skutečně zaslouží,
pak je to PrePay Technologies a jejich 360money
Mirror Quidity Card. 360money je nejrozsáhlejší síť
předplacených karet v Británii a kartový účet v tomto
systému nabízí klientům nejen plnou kontrolu nad
jejich financemi, ale i svobodu on-line nakupování. Je
to skvělý příklad jednoduchého, a současně
bezpečného platebního řešení."
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"Tankautomat"
SONET ve spolupráci s HVB Bank a
společností UNICODE SYSTEMS
začali nabízet službu „tankautomat“,
která umožní držitelům platebních karet hradit
čerpání pohonných hmot, aniž by museli nutně
navštívit pokladnu čerpací stanice.

Nejlepším programem vícekanálového marketingu se
stal program společnosti Newcastle Building Society,
v němž spolupracuje s celou řadou partnerů
specializujících se na různé trhy pro předplacené
karty, jako jsou např. nákupní centra, časopisy o
cestování, sportu a životním stylu a systémy
zaměstnaneckých odměn.

Služba v mnoha ohledech usnadňuje dosavadní praxi
u čerpacích stanic. Zákazník může načerpané
pohonné hmoty uhradit svou platební kartou přímo u
tankovacího stojanu nebo v jeho blízkosti a nemusí
zacházet k pokladně v prodejně. Představuje skvělé
řešení jak pro osoby se sníženou pohyblivostí, tak
pro řidiče, kteří nechtějí ve voze nechávat své děti
samotné. Tankautomat bude ale pozitivním řešením
také pro ty, kteří chtějí ušetřit každou volnou minutu.

Co o společnosti řekli porotci:
"Newcastle Building Society si cenu společnosti
MasterCard v segmentu předplacených karet zaslouží
za svůj dynamický přístup k marketingu
předplacených karet a širokou spolupráci
s prestižními partnery. Na konci loňského roku
společnost vydala svou miliontou předplacenou kartu
a toto ocenění je potvrzením toho, že dokáže
rozpoznat příležitosti v segmentu předplacených
karet již v zárodečné fázi."

Nová služba představuje také úsporu pro
provozovatele čerpacích stanic v těch místech, kde
se jim nevyplatí zaměstnávat obsluhu čerpacích
stanic a nebo tam,
kde zatím nebylo
možné zajistit 24
hodinový provoz. U
tankautomatu
si
řidič kdykoliv sám
načerpá a pomocí
platební karty i na
místě zaplatí. Služba
je v zahraničí zcela běžná a systém bezobslužných
čerpacích stanic se tam osvědčil.

Cenu za Nejlepší službu pro držitele karet získala
společnost Advanced Payment Solutions za svou
zlatou kartu CashPlus, kterou do maloobchodního
sektoru uvedla v loňském roce většinou
prostřednictvím poskytovatelů drobných finančních
služeb, jako jsou směnárny a šekové pokladny, a
dosáhla s ní mimořádného růstu obratu. Univerzální
předplacená karta CashPlus je určena zejména pro
spotřebitele, kteří nemají zřízený bankovní účet.
Co o společnosti řekli porotci:

Podle průzkumu mezi budoucími zákazníky v Česku,
kde se první přístroj zkoušel od dubna v Polné u
Jihlavy, má o tuto službu zájem 78 procent řidičů.
Služba se již osvědčila v řadě zemí, zejména v USA,
kde je již běžná, ale rovněž třeba v sousedním
Rakousku či v Dánsku.

"Zlatá karta CashPlus společnosti Advanced Payment

Solutions je dokonalým příkladem toho, jak se mají
nabízet služby majitelům karet v segmentu
předplacených karet. A my tento počin s potěšením
oceňujeme cenou společnosti MasterCard. Díky
tomuto produktu si lidé, kteří dosud nemohli získat
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Fotbalová horečka v barvách MasterCard

Znovu je tu vzrušení z fotbalu ! Znovu začíná elektrizující atmosféra náboženství zvaného fotbal.
Začíná období kdy se u fotbalového fanouška projevují
divné stavy nesoustředěnosti v běžných dnech, aby se
jeho život radikálně měnil v úterky a středy u televize
či přímo na stadioně. Začíná horký fotbalový podzim
2007. Začíná nejprestižnější klubová fotbalová soutěž
na světě - začíná Champions League. Nejeden klubový
fanoušek bude v nastávajícím období téměř posvátně
sledovat osud "svých" klubových barev, aby na sklonku
sezóny byl na moskevském stadionu v Lužníkách
korunován nový klubový fotbalový král Evropy.
Některé vydavatelské instituce v Evropě, mezi nimi i Poštovní spořitelna na domácím trhu, využily marketingové
možnosti vydávat pro své klienty speciální emisi karet
MasterCard
Champions
League.
Společnost
MasterCard Europe je dlouholetým prestižním
partnerem Champions League.

Ale to není všechno, nejeden
evropský fotbalový fanoušek
bude mít postaráno i o
vzrušení v národním dresu.
Roztočí se poslední část
kvalifikačních bojů o postup na finálový turnaj mistrovství Evropy, které pořádají v roce
2008 hostitelské země Švýcarska a Rakouska. Které národní dresy se objeví v červnu
mezi alpskými velikány?
Vydavatelské instituce v Evropě mají možnost využit marketingovou příležitost spojit své
karty s oficiálním logem Eura 2008 resp. s vizuálem karet MasterCard Standard.
cardmag | rk
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KALENDÁŘ AKCÍ
IIR

Cards 2007
www.konference.cz

Corinthia Panorama Praha

18. - 20.
září
2007

Další ročník odborné konference o kartách, čipech, programech

IIR

Karetní trh od A do Z

Hotel IBIS Praha Karlín

www.konference.cz

16. října
2007

Seminář o platebních kartách pod odborným vedením First Data Int.

IIR

Marriot
Praha

30. - 31.
října
2007

Corinthia Panorama Praha

6. - 7.
listopadu
2007

Diplomat
Praha

27. - 29.
listopadu
2007

Vienna

29. - 30.
ledna
2008

Grand Union, Ljubljana,
Slovenia

22nd & 23rd
January 2008

Retailové bankovnictví 2007

www.konference.cz
Jak úspěšně inovovat retailové evergreeny?

FRONT OFFICE
IIR

ve finančních institucích
www.konference.cz
O vybudování efektivního Front-Office

IIR

3 DNY PRO BANKY
www.konference.cz
Setkání zástupců českého a slovenského bankovního trhu

Card & Payment Developments in CEE
Jacob Fleming Conferences

www.jacobfleming.com
2nd Annual Conference – Going Beyond The Plastic World

Pyrabelisk

Security Printing & Alternative Solutions in CEE
and Russia/CIS
Anthony.parker@pira-international.com
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ZE SPOLEČNOSTI

partnerem rubriky je

Letošní léta bylo zajímavé i na společenské události, někdo se rozváděl ... někdo se ženil ... mezi nové ženáče se
zařadil i pan Miloslav Bouček, marketingový a obchodní ředitel společnosti Diners Club ČR. Samotnému páru i
svatebčanům to moc slušelo ... dodatečně vše nejlepší !

cardmag l rk
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EXKLUZÍVNĚ V CARDMAGU
Ohlédnutí za cardopen
Na konci května se uskutečnil 11. ročník sportovního turnaje cardopen 2007.Více než 400 účastníků akce
soutěžilo v různých sportovních disciplínách, během dne měli možnost návštěvníci akce ochutnat celou řadu
osvěžujících koktejlů K výborné atmosféře přispěl i deejay svými speciálními hudebními sety různých žánrů.
Výsledky ročníku 2007
1. Živnostenská banka
2. eBanka
3. Česká spořitelna

official partner
1. citibank
2. Česká spořitelna
3. Home credit

official partner
1. Diners Club Int. II
2. Diners Club Int. I
3. Komerční banka

official partner
1. CCS
2. Bull ČR
3. Raiffeisen BANK

official partner
1. Česká spořitelna
2. Home credit
3. Cetelem

official partner

M

1. BAWAG BANK
2. Global payments Europe
3. Cetelem

Ž

1. eBanka
2. VISA
3. Diners Club Int.

official partner

1. Česká spořitelna
2. MasterCard
3. Komerční banka

official partner
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TIP CARDMAGU

partnerem rubriky je

Více o designstudiu NAOKO naleznete na http://www.naoko.cz a v prodejně V Revoluční ul. č. 24a v Praze 1
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HUMOR

partnerem rubriky je

Kreslíř a humorista Petr Urban přijal nabídku magazínu cardmag ke spolupráci. V každém následujícím čísle
magazínu cardmag otiskneme kreslený fór z oblasti platebních karet. Kreslené fóry budou mistrem humoru
připravované exkluzivně pro cardmag. Naši snahou je přiblížit aktuální dění na kartovém trhu také svěží a
odlehčenou formou ...
cardmag l rk l petr urban
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