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EDITORIAL …
endless summer …
Praha, 11. září 2013 - Převážnou část letošního léta jsme měli možnost prožít v teple a pod
žhnoucím sluncem … pro mnohé bylo léto obdobím odpočinku, pro mnohé dobou inspirace, pro
někoho obdobím návratu se stupňovanou one-man show s komparsem šašků …
Uvidíme, co nám přinese období babího, chcete-li indiánského léta, uvidíme, zda se objeví nějaký
šaman či náčelník komančů či jiného podobného kmene, a posilněn ohnivou vodou bude slibovat
svému lidu cokoli … uvidíme.

S úctou

Roman Kotlán

šéfredaktor cardmag.cz
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Z ČESKA
Global Payments Europe
představuje nové partnerství
s American Express

Převzetí portfolia obchodníků American Express je
pro Global Payments Europe prvním krokem
k realizaci dlouhodobé strategie. Ta reaguje na fakt,
že pro řadu obchodníků jsou poslední dobou čím dál
důležitější doplňkové služby spojené s akceptací
karet. Vedle základní nabídky akceptace karet
MasterCard a VISA poptávají i další, méně rozšířené
karetní produkty, jako například karty American
Express, Diners Club, JCB nebo UnionPay. Někteří
obchodníci si už dnes nedokáží představit své
podnikání bez služby DCC, jiní potřebují přijímat
elektronické vouchery Edenred a Sodexo, další
hledají chytrá řešení pro své věrnostní a bonusové
karty. Mnozí obchodníci by také chtěli svůj platební
terminál integrovat s pokladnou nebo získávat výpisy
a reporty ve speciální podobě, která lépe zohledňuje
jejich potřeby. Požadavků ze strany obchodníků je
celá řada a jejich výčet výše uvedenými možnostmi
nekončí.

Praha, červen 2013 - Obě společnosti oznámily
uzavření dohody o exkluzivním partnerství, na
jejímž základě na sebe Global Payments
Europe převezme veškeré aktivity v oblasti
přijímání platebních karet American Express v
České republice. Ujme se tak odpovědnosti
získávat nové obchodníky pro přijímání karet
American Express a zároveň plně převezme
vztahy se stávajícími obchodníky, kteří v
Česku karty American Express již přijímají.
Novým i stávajícím klientům bude poskytovat
kompletní servisní podporu.
Převzetí acquiringu společností Global Payments
Europe vytváří podmínky pro
další růst sítě obchodních míst,
ve kterých lze platit kartami
American Express. Obchodníkům, kteří akceptují
karty American Express, tak bude nadále zaručena
prvotřídní kvalita služeb a zákaznické podpory.
“Naše nové partnerství s American Express v
sobě odráží kvalitu a přidanou hodnotu služeb,
které chceme poskytovat svým bankovním
partnerům a obchodníkům. American Express
během svého dlouholetého působení na
českém
trhu
vybudoval
rozsáhlou
síť
kvalitních obchodních míst. S využitím naší
vedoucí
pozice
v
oblasti
zpracování
bezhotovostních plateb budeme usilovat o
další rozšíření akceptace karet American
Express v celé České republice,“ uvedl k uzavření
dohody Rodney Farmer, generální ředitel Global
Payments Europe. „Díky tomu, že jsme se stali
exkluzivním acquirerem pro karty American
Express, můžeme nyní svým partnerským
bankám poskytovat komplexnější služby,
přispět k posílení jejich vztahu s obchodníky a
celkově zlepšit komfort při placení kartou v
celé České republice.“

Poptávka po neustálých inovacích a bezchybné
kvalitě produktů a služeb vystavuje vztah mezi
bankou a obchodníkem značnému tlaku, který je o to
větší díky brzkému snížení interchange fee a vstupu
přeshraničních acquirerů na český trh. Global
Payments Europe proto chce využít svou expertízu a
zdroje a jako dodavatel služeb s přidanou hodnotou
tak hrát více aktivní roli ve vztahu bank
s obchodníky. Bankám přináší tento přístup řadu
výhod. Tou hlavní je možnost soustředit se na klíčový
byznys a nevázat vlastní zdroje do vývoje a
poskytování doplňkových služeb.
Global Payments Europe již disponuje největší sítí
servisních specialistů, kteří po celé České republice
provádějí technickou podporu a školení obchodníků.
American Express obohatí její technické a odborné
znalosti o dovednosti svého obchodního týmu a také
přispěje jedinečnou zákaznickou orientací. Global
Payments může díky své celosvětové působnosti
nabídnout českému karetnímu trhu řadu výhod.
Příkladem je právě probíhající rozšíření nepřetržité
monitorovací služby GPE o prevenci fraudu, zajištění
provozní kontinuity a podporu obchodníků v novém
monitorovacím centru světové úrovně.

Debra Davies, Senior viceprezidentka a ředitelka,
Partner Card Services pro region EMEA, American
Express, k tomuto partnerství uvádí: „Spolupráce s
GPE nás velmi těší, protože reflektuje naši
strategii budování vztahů s těmi nejlepšími
partnery po celém světě. Naším
jednoznačným zájmem je celkově
posílit postavení American Express
v České republice, díky čemuž
bude pro obchodníky zapojení do
naší sítě ještě větším přínosem. Jednou z
nejdůležitějších
aktivit
bude
rozšíření
akceptačních míst hlavně tam, kde naši věrní a
bonitní držitelé karet American Expres rádi
nakupují.“

cardmag no 3.2013

O Global Payments Europe
Global Payments Europe poskytuje komplexní
nabídku služeb v oblasti zpracování transakcí
v bezhotovostním platebním styku. Mezi tyto služby
patří zpracování transakcí kreditních, debetních a
privátních karet, instalace, správa a servis
bankomatů a platebních terminálů a dále služby
vydávání platebních karet, jako například správa
databáze karet a personalizace. Global Payments
Europe nabízí také inovativní řešení pro mobilní
platby a e-commerce.
O Global Payments
Global Payments Inc. (NYSE:GPN) má vedoucí pozici
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na trhu v poskytování elektronických transakcí pro
obchodníky, nezávislé prodejní organizace, finanční
instituce, vládní agentury a mezinárodní korporace,
které se nacházejí v USA, Kanadě, Evropě, Asii a
Tichomoří. Global Payments, která patří mezi Fortune
1000 a nabízí obsáhlé procesní řešení pro kreditní a
debetní karty, business-to-business platební karty,
dárkové poukazy a šeky. Pro více informací o
společnosti
a
nabídce
řešení
navštivte
www.globalpaymentsinc.com

V České republice podle údajů společnosti Visa
Europe bylo uskutečněno jen během letošního
března téměř 1 milion bezkontaktních transakcí.
Bezkontaktní platby lámou rekordy i napříč celou
Evropou, kde počty transakcí dosáhly v březnu více
než 19 milionů. Celkem utratili v březnu Evropané
prostřednictvím bezkontaktních karet a chytrých
telefonů s aplikací Visa payWave více než 1 miliardu
euro. „Zavádění bezkontaktních karet v České
republice má velký potenciál. Těší náš, že
můžeme naše portfolio bezkontaktních karet
Visa rozšířit právě prostřednictvím Komerční
banky, která je velice silným a stabilním
hráčem na českém trhu,“ chválí pokračování
spolupráce Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa
Europe pro Českou a Slovenskou republiku.

O American Express
American Express je globální společnost, která se
specializuje převážně na poskytování finančních
produktů a cestovních a konzultačních služeb
zvyšujících komfort jejích zákazníků. Více se dozvíte
na americanexpress.com.

O asociaci Visa Europe
Spojte se s námi na:
facebook.com/americanexpress,
foursquare.com/americanexpress,
linkedin.com/companies/american-express,
twitter.com/americanexpress
youtube.com/americanexpress.

Visa Europe je společnost zabývající se platebními
technologiemi, kterou vlastní a provozují členské
banky a další poskytovatelé platebních služeb ve 36
zemích Evropy. Visa Europe vyvíjí nejmodernější
technologie a vytváří infrastrukturu umožňující
elektronické platby milionům evropských zákazníků,
podniků i vlád. Její členové nesou odpovědnost za
vydávání karet, registraci prodejců a stanovování
výše poplatků pro držitele karet a obchodníky.
Asociace Visa Europe poskytuje vysoko objemový a
zároveň nízkonákladový obchodní model, který svým
členům nabízí široké spektrum služeb. Přebytek jejích
investic je znovu reinvestován do podnikání podniku
a zároveň použit ke zhodnocení kapitálu a rezerv. Za
posledních šest let investovala Visa Europe více než 1
miliardu euro do nových technologií a infrastruktury.
V Evropě nyní existuje 470 milionů karet Visa,
přičemž každé euro z 6,75 euro je utraceno právě
touto kartou. Téměř 80% obchodu společnosti Visa
Europe tvoří debetní karty. Do prosince loňského
roku byl tímto typem karty utracen více než 1 bilion
Euro. Roční útraty prostřednictvím online nakupování
se poprvé vyšplhaly na 200 miliard euro (212 mld).

Důležité odkazy na produkty a služby: kreditní karty,
obchodní kreditní karty, cestovní služby, dárkové
poukazy, předplacené karty, služby pro obchodníky,
služební cesty a firemní karty.
cardmag l roman kotlán l passion communications l global payments
europe

Společnost Visa Europe a Komerční
banka se dohodly na spolupráci
v rámci
rozvoje
inovativních
produktů
Praha, 5. srpna 2013 - Asociace Visa Europe a
Komerční banka potvrdily na
období následujících pěti let
vzájemnou
spolupráci
v
oblasti dalšího rozvoje vydávání a přijímaní
karet, včetně inovativních produktů. Společně
pracují na projektu zavádění bezkontaktních
karet Visa, které by na tuzemský trh měly být
uvedeny ještě letos, a to ke konci
kalendářního roku.

Asociace Visa Europe byla založena v roce 2004. Je
nezávislá na organizaci Visa Inc. a má exkluzivní,
nezrušitelnou a trvalou provozní licenci v rámci
Evropy. Obě společnosti fungují s cílem zajistit
bezchybné
globální
platby
Visa.
Jakožto
specializovaný evropský platební systém dokáže Visa
rychle a pružně reagovat na konkrétní požadavky
evropských bank a jejich klientů - držitelů karet i
obchodníků. Zároveň efektivně pomáhá naplňovat cíl
Evropské komise tj. vytvoření skutečného vnitřního
platebního trhu.

Komerční banka se řadí mezi nejinovativnější banky v
regionu zemí Visa Europe - jako první banka začala v
roce 2012 nabízet NFC technologii od asociace Visa
na bázi řešení SIM centric a iCarte technologie.
„Komerční banka již tradičně přináší na trh
inovace, nejen v oblasti platebních prostředků.
Jsme velmi potěšeni, že už v krátké době
budeme moci našim klientům nabídnout další
rozšíření nabídky o bezkontaktní platební
karty
Visa,“
uvedl Pavel
Čejka,
člen
představenstva a náměstek generálního ředitele
Komerční banky.

cardmag no 3.2013
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ZE SLOVENSKA
Miroslav Lukeš sa stáva novým generálnym riaditeľom MasterCard pre
Slovensko
Praha/Bratislava, 1. mája 2013 - MasterCard, jednotka v inteligentných, pohodlných a
bezpečných platbách, vymenovala nového riaditeľa pre Slovensko - stáva sa ním Ing.
Miroslav Lukeš, MA, MBA, ktorý je už riaditeľom MasterCard Europe pre Českú
republiku.
Miroslav Lukeš sa dňa 1. mája stáva riaditeľom MasterCard pre Slovensko. „Je niekoľko
oblastí, na ktoré se chcem na Slovensku zamerať a ktoré súvisia s rozvojom
platenia kartami MasterCard. Uvedieme celý rad platobných inovácií, vrátane
mobilných platieb, a zameriame sa aj na atrakívne ekonomické podmienky pre
slovenský trh, aby sme zvýšili ziskovosť kariet,“ hovorí Miroslav Lukeš, riaditeľ
MasterCard Europe pre Českú republiku a Slovensko.
„Budúcnosť vidíme okrem iného práve v mobilných platobných inováciách vrátane
mobilných platieb, ktoré zaznamenávajú úspechy v okolitých krajinách, komerčných riešeniach pre
mobilné NFC platby, či digitálnych platbách MasterCard Mobile,“ doplňuje Miroslav Lukeš.
V neposlednom rade má nový generálny riaditeľ v pláne presadzovať ďalší rozvoj bezkontaktných kariet
MasterCard PayPass, rozširovanie akceptácie a zavádzanie multifunkčných kariet. Preto bol MasterCard tím, ktorý
je pre Slovensko dedikovaný, viac než zdvojnásobený.
Ing. Miroslav Lukeš, MA, MBA pôsobí ako generálny riaditeľ MasterCard Europe pre Českú republiku od decembra
2011. Predtým pôsobil šesť rokov v poradenskej firme McKinsey & Company, kde sa venoval projektom pre
viacero popredných spoločností pôsobiacich v oblasti finančných služieb, telekomunikácií a hi-tech v Európe a
v USA. Sústredil sa predovšetkým na oblasť predaja a marketingu. Miroslav Lukeš absolvoval prestížny program
INSEAD MBA vo Francúzsku ako najlepší v ročníku. Na Vysokej škole ekonomickej v Prahe získal titul Ing.
v oblasti financí a IT managementu. Získal takisto MA v ekonómii na European Joint Studies Programme vo Veľkej
Británii, Belgicku a Českej republike. Je ženatý a má dve deti.
cardmag l roman kotlán l ogilvy

Majitelia prestížnych kariet MasterCard majú odteraz k dispozícii Medical
asistenciu
Bratislava, 6. augusta 2013 - Spoločnosť MasterCard®, jednotka v inteligentných, pohodlných a
bezpečných platbách, rozširuje svoje služby pre užívateľov prestížnych kariet.
Majitelia kariet MasterCard Gold, Platinum, World a World Elite, ktorí sú členmi ELITE
programu, majú odteraz v rámci exkluzívneho Nonstop Alarm centra k dispozícii aj
Medical asistenciu zdravotného konzultanta na telefóne. Pri akejkoľvek starosti o svoj
zdravotný stav stačí zavolať na Medical asistenciu, kde vyškolený personál volajúceho
okamžite spojí s vhodným odborníkom.
MasterCard doposiaľ členom ELITE programu ponúkala v rámci Nonstop Alarm Centra služby Concierge, Home
asistencie a Auto asistencie. Vyškolení operátori sú schopní volajúcim okamžite zohnať pomoc v prípade núdze.
„Či ide o pomoc s doručením kvetín alebo darčekov, rezerváciu golfového ihriska, nehodu
v domácnosti alebo nepojazdné vozidlo, naši asistenti pre klientov v okamihu všetko zariadia,“
hovorí Tereza Janková, marketingová riaditeľka MasterCard Europe pre Českú republiku a Slovensko. „S
Medical asistenciou už sme schopní pokryť všetky rizikové oblasti, v ktorých môžu naši klienti
potrebovať pomocnú ruku,“ dodáva.
Hneď ako člen ELITE programu zavolá Medical asistenciu, pracovník zistí bližšie informácie o jeho probléme.
Potom hovor ukončí a okamžite skontaktuje vhodného odborníka, ktorého následne spojí s klientom do riadenej
konzultácie. K dispozícii sú špecialisti, ktorí klientom poradia v prípade zdravotných problémov, poskytnú
konzultáciu ohľadne vhodnej zdravotnej prípravy na cestu do exotickej zahraničnej krajiny, vysvetlia výsledky
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odborných vyšetrení alebo napríklad poradia tehotným ženám a matkám po pôrode.
Nonstop Alarm centrum je členom ELITE programu k dispozícii nepretržite 24 hodín
denne, sedem dní v týždni. Okrem neho majú majitelia prestížnych kariet aj ďalšie
výhody: zdarma im je k dispozícii salónik MasterCard® Lounge na Letisku Václava
Havla v Prahe so zľavami na parkovanie a možnosťou prednostného prechodu
bezpečnostnou kontrolou, a získavajú aj ďalšie zľavy či bonusy pri využívaní služieb
širokého spektra partnerov programu.
MasterCard ELITE program
MasterCard® ELITE program je určený držiteľom prestížnych kariet MasterCard® World, Gold, Platinum
a MasterCard®World Elite. Pokiaľ máte záujem o členstvo v ELITE programe,
zažiadajte si v jednej z vydavateľských bánk, ktoré sú partnermi programu,
o vydanie jednej z prestížnych kariet MasterCard. Kartička spolu s brožúrkou,
v ktorej nájdete detailnú ponuku všetkých súčasných partnerov programu,
vám bude následne poslaná poštou.
cardmag l roman kotlán l ogilvy

S MasterCard na pláž do Bratislavy a do Košíc
Bratislava, 27. júna 2013 - Spoločnosť MasterCard®, jednotka v inteligentných, pohodlných a
bezpečných platbách, pripravila na bratislavskej a košickej pláži outdoor cyklozónu a výhodnejšie
občerstvenie na bare pre držiteľov kariet MasterCard® a Maestro® PayPass™. Magio pláž
v Košiciach je otvorená od 26. 6. do 8. 9. a v Bratislave od 29. 6. do 15. 9. 2013.
„Na Magio pláži bude dostupná cyklozóna, kde si budú môcť návštevníci vyskúšať outdoor cycling
na spinningových bicykloch. Bicykle sú prístupné počas celého dňa v otváracích hodinách Magio
pláže. Pre držiteľov kariet MasterCard® a Maestro® PayPass™ je tiež možné zarezervovať si
niekoľkokrát do týždňa hodinu s profesionálnymi inštruktormi - taktiež bezplatne. Rezervačný
systém nájdu záujemcovia na facebookových stránkach MasterCard Slovenská republika“ hovorí
Tereza Janková, marketingová riaditeľka MasterCard Europe pre Českú republiku a Slovensko. „Cyklozóna na
Magio pláži 2013 nadväzuje na úspech z minulého roku. Tešiť sa na ňu môžu aj obyvatelia Košíc,“
dopĺňa Tereza Janková.
Magio pláž bude pre záujemcov otvorená v Košiciach od 26. 6. do 8. 9. 2013
a v Bratislave od 29. 6. do 15. 9. 2013. V Bratislave budú predcvičovať
profesionálni spinningoví inštruktori: Tibor Mišutka a Peter Jasenovec a to
vždy: PO - 8.00 a 19.00 hod., UT - 8.00 hod., STR - 8.00 a 19.00 hod., ŠTVR
- 8.00 hod. V Košiciach sa o profesionálne hodiny postarajú: svetová a
európska majsterka vo fitness - Marietta Žigalová a majsterka sveta a
európskych juniorov - Miriama Žigalová a to každý deň o 19.00 hod., okrem
PO a PIA, kedy budú lekcie od 8.00 hod.
„Návštevníci si pri platbe bezkontaktnými kartami tiež môžu vychutnať na oboch plážach zľavy na
drinky a občerstvenie. V Bratislave je pri platbe Bratislavskou mestskou kartou zľava 10%.
V Košiciach je zľava rovnaká pri platení bezkontaktnými kartami MasterCard a Maestro PayPass,“
dodáva Tereza Janková.
Bližšie informácie a rezervačný systém nájdu záujemcovia na webe a predovšetkým na Facebooku, kde sa môžu
prihlásiť cez facebookovú aplikáciu na MasterCard fanpage: https://www.facebook.com/MasterCardSK.
Bezkontaktný MasterCard PayPass™

Bezkontaktná platobná technológia PayPassTM výrazne urýchľuje proces platby, pretože celá transakcia

sa uskutoční približne do 5 sekúnd. Držiteľ karty ju jednoducho priloží k terminálu PayPassTM, ktorý prečíta
potrebné údaje. Vďaka tomu je možné nakupovať tovar do 20 EUR bez potreby zadávať PIN kód či vkladať kartu
do čítacieho zariadenia. Pri nákupoch prevyšujúcich čiastku 20 EUR je držiteľ karty požiadaný o autorizáciu platby
svojim podpisom alebo zadaním PIN kódu. Bezkontaktná platobná technológia MasterCard PayPass nemusí byť
viazaná iba na klasickú platobnú kartu, platiť s PayPass je možné aj pomocou špeciálnej nálepky. Tá sa dá
prilepiť napríklad na zadný kryt mobilného telefónu, čím získate pohodlný platobný nástroj, ktorý môžete mať
vždy po ruke. Platenie touto nálepkou prebieha rovnako ako pri akejkoľvek inej platobnej karte s technológiou
PayPass. Viac informácií na www.mastercard.sk.
cardmag l roman kotlán l ogilvy
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MasterCard lokátor vie najnovšie vyhľadávať aj obchody poskytujúce
cashback
Bratislava, 3. júna 2013 - Spoločnosť MasterCard spustila v minulom roku na Slovensku
tzv. MasterCard lokátor. Ten umožňuje ľahko vyhľadať, v akých slovenských obchodoch
je možné zaplatiť bezkontaktne pomocou MasterCard PayPass. Odteraz bude
MasterCard lokátor vyhľadávať na webových stránkach a v mobilnej aplikácii aj obchody
umožňujúce cashback, teda výber hotovosti na pokladni pri platbe kartou.
Nová verzia MasterCard lokátoru je k dispozícii od 27. mája na webových stránkach www.paypass.sk a
od začiatku júna je možné stiahnuť si aj mobilnú aplikáciu, ktorá túto funkciu obsahuje.
„Lokátor je k dispozícii ako na webových stránkach, tak aj ako stiahnuteľná aplikácia pre Android a
iPhone. Lokátor dokáže vyhľadávať obchodníkov so službou cashback, kedy pri platení nákupu môžu
zákazníci požiadať pokladníčku o vyplatenie hotovosti a nákup aj hotovosť zaplatia platobnou kartou,“
hovorí Tereza Janková, marketingová manažérka spoločnosti MasterCard Europe pre Českú republiku
a Slovensko.
Jednotliví obchodníci sú v lokátore rozdelení do kategórií. Tie sa dajú ľahko odlíšiť podľa
ikoniek, ktoré sú zobrazené na mapke. Navyše červene zafarbená ikonka znamená, že u
príslušného obchodníka prebieha akcia alebo kampaň na bezkontaktné karty
MasterCard, vďaka ktorej je možné získať zľavu alebo inú výhodu. Ak kliknete na
výsledok hľadania, zistíte o obchodníkovi viac. Výsledok vyhľadávania je možné zdieľať
na sociálnych sieťach alebo prostredníctvom e-mailu.
MasterCard lokátor prináša niekoľko ďalších užitočných informácií a funkcií:

 vyhľadanie obchodníka podľa zadanej adresy, názvu či kategórie obchodníka a určenie jeho polohy,

 možnosť získania zľavy či inej výhody u príslušného obchodníka za platbu bezkontaktnou kartou
MasterCard,

 praktické informácie o obchodníkovi (napr. otváracia lehota, webový kontakt a pod.) v prípade, že sú
k dispozícii,

 jednoduché zdieľanie s priateľmi, či už prostredníctvom sociálnych sietí alebo e‑mailom,
 v mobilnej verzii pre rozumné telefóny automaticky detekuje polohu podľa systému GPS a zobrazí
zoznam vybraných typov prevádzok podľa toho, kde sa zákazník nachádza.
V rámci rozšírenia služieb došlo k premenovaniu z pôvodného PayPass lokátoru na MasterCard lokátor.

www.
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Slováci idú s trendom
Slovensko oslávilo 5. výročie od zavedenia bezkontaktnej technológie
Bratislava, 15.09.2013 - Združenie pre bankové karty SR založené 19.01.1994 ako záujmové
združenie právnických osôb za účelom podpory rozvoja a využívania platobných kariet vydáva
tlačovú správu k vývoju bezkontaktných platieb na Slovensku.
Slovensko je krajinou naklonenou novým technológiám, čo sa prejavuje stále väčším záujmom Slovákov
o bezkontaktné platby. Na Slovensko túto revolučnú technológiu MasterCard® PayPass™ priniesla v júli 2008
spoločnosť MasterCard v spolupráci s Volksbank Slovensko (v súčasnosti Sberbank Slovensko), First Data Slovakia
a CKM SYTS. Prvá bezkontaktná transakcia na Slovensku sa uskutočnila dňa 31.07.2008 v Bratislave vo výške 59,Sk (1,96 Eur). Tento dátum sa zapísal do histórie platobných kariet a spôsobil revolúciu na slovenskom kartovom
trhu. Postupne začali zavádzať produkty s bezkontaktnou technológiou ďalšie banky. Do konca roka 2013 bude
na Slovensku bezkontaktné karty vydávať 11 bánk. Od prvej bezkontaktnej transakcie už uplynulo 5 rokov, ale
obľúbenosť a záujem obyvateľstva o túto technológiu stále rastie. Podľa predsedu ZBK Ivana Kubaša nárast
v počte bezkontaktných kariet je dôsledkom toho, že Slováci si rýchlo zvykli na pohodlnosť, rýchlosť a bezpečnosť
pri platení každodenných drobných platieb. Spoločnosť MasterCard pripravila pre držiteľov bezkontaktných kariet
a obchodníkov mobilnú a webovú aplikáciu MasterCard lokátor. Aplikácia uľahčuje vyhľadávanie obchodníkov,
u ktorých je možné platiť s bezkontaktnými platobnými kartami; viac na http://www.paypass.sk/
Počet vydaných platobných kariet na Slovensku bol za 2Q 2013 spolu 4 710 950, z toho 1 693 549
bezkontaktných
Debetné platobné karty
4 049 747
Kreditné platobné karty
615 515
Predplatené platobné karty
45 688

Komentár: Podľa dostupných štatistických údajov (zdroj: www.sbaonline.sk) môžeme vidieť neustály nárast
v počte vydaných bezkontaktných kariet, ktoré postupne z trhu vytláčajú kontaktné karty. V priebehu jedného
roka od 2Q/2012 do 2Q/2013 sa zvýšil počet vydaných bezkontaktných kariet o 178%.

Celkový počet transakcií vydanými platobnými kartami na Slovensku bol za 2Q 2013 spolu 67 381
952, z celkového počtu bolo bezkontaktných transakcií 4 570 267
Debetnými platobnými kartami
63 044 444
Kreditnými platobnými kartami
4 300 597
Predplatenými platobnými kartami
36 911
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Komentár: Nárast v počte kariet sa prejavuje a zvýšením počtu a objemu transakcií. Počet vydaných
bezkontaktných kariet od 1Q/2013 do 2Q/2013 vzrástol o 18%. Zvýšenie počtu vydaných bezkontaktných kariet
spôsobil nárast v počte transakcií o 78% v porovnaní s 1Q/2013.
Celkový objem transakcií vydanými platobnými kartami za 2Q 2013 bol 4 319 556 028 z toho objem
bezkontaktných transakcií bol 56 004 753
Debetnými platobnými kartami
4 118 574 337
Kreditnými platobnými kartami
200 453 031
Predplatenými platobnými kartami
528 660

Komentár: Neustály nárast môžeme sledovať aj v priemernej výške transakcie bezkontaktnými kartami. Kým za
1Q/2013 bola priemerná výška transakcie s bezkontaktnou kartou 20,36 eur, za 2Q/2013 bola priemerná výška
bezkontaktnej transakcie 33,07 eur, čo v porovnaní s 1Q/2013 predstavuje nárast o 64%.
Počet platobných terminálov za 2Q 2013 bol 38 207 z toho bezkontaktných 15 440.

Komentár: Zvýšený záujem o bezkontaktné platby môžeme vidieť aj u obchodníkov. Za 2Q/2013 je pomer
bezkontaktných vs. kontaktných POS 40:60%.
O ZBK
Združenie pre bankové karty SR (ďalej ZBK) pôsobí na slovenskom trhu už takmer 20 rokov, bolo založené
19.01.1994. Je to dobrovoľná, nezisková a jediná platforma na Slovensku, ktorá združuje banky a nebankové
subjekty, ktoré majú spoločný záujem a to rozvoj platobných kariet na Slovensku. V súčasnosti má ZBK 17
riadnych členov (9 bánk a 8 nebankových subjektov), Hlavného partnera spoločnosť Global Payments Europe,
s.r.o. a Partnerom ZBK je spoločnosť SoNet Slovakia, s.r.o.. Viac informácií o ZBK nájdete na www.zbk.sk
cardmag l zuzana galgociova l zbk 2013
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ZE ZAHRANIČÍ
MasterCard nabízí Evropské komisi spolupráci při utváření budoucnosti
platebního styku v EU
Praha, 24. července 2013 - Společnost MasterCard plně podporuje Evropskou komisi
v jejím úsilí při prosazování bezpečnějších, efektivnějších, konkurenceschopnějších a
modernějších elektronických plateb. Ty mají spotřebitelům, obchodníkům i dalším
zúčastněným umožnit plné využívání výhod vnitřního trhu EU. MasterCard se zavazuje
spolupracovat s Komisí na dosažení tohoto společného cíle.
„Cíle Komise podporujeme, avšak obáváme se, že některé z dnes představených legislativních
návrhů, jako jsou např. limity mezibankovních poplatků a omezení pravidla akceptace všech
platebních karet, k dosažení těchto cílů nepřispívají. Ve skutečnosti budou tyto návrhy
spotřebitelům a malým obchodníkům na obtíž a ke škodě, navíc budou bránit konkurenci a inovacím
v evropském platebním prostředí. Rádi budeme s Komisí, Evropským parlamentem a Radou EU
spolupracovat v rámci legislativního procesu a podílet se na vytváření regulačního rámce, který
bude podporovat rozvoj elektronických plateb při zachování jejich hodnoty pro spotřebitele i
obchodníky,“ uvedl Javier Perez, prezident společnosti MasterCard Europe.
cardmag l ogilvy

Společnost Visa Europe jmenovala nového výkonného ředitele
Praha, 8. srpna 2013 - Společnost Visa Europe dnes oznámila, že na pozici nového prezidenta a
výkonného ředitele byl jmenován Nicolas Huss. Huss (48) nastoupí do asociace
Visa Europe k 1. říjnu, dosud působil jako výkonný ředitel společnosti Avant v
rámci skupiny Apollo Group, a to pro Španělsko a Irsko.
Po sedmi a půl letech v roli prezidenta a výkonného ředitele se Peter Ayliffe rozhodl ke konci září tuto funkci
opustit a věnovat se rozšíření pracovních aktivit mimo nejvyšší vedení společnosti. Pod jeho vedením se výdaje
prostřednictvím karet Visa v Evropě zvýšily z poměru 1 euro z 11 na 1 euro z 6,75 eur, útrata prostřednictvím
karet v prodejních místech se zdvojnásobila a počet transakcí zpracovaných v prvotřídním evropském systému, na
jehož zavádění dohlížel, se zvýšil ze 4,2 miliard na 14 miliard eur ročně.
Jan Lidén, předseda představenstva Visa Europe, uvedl: “Jsem potěšen, že po náročném hledání nového
výkonného ředitele, byl zvolen právě Nicolas Huss. Jeho odborné zkušenosti ve finančních službách,
jež načerpal na vysokých pozicích ve společnostech Banque Sovac, GE a MBNA Bank of America, i
značná praxe z evropského prostředí z něj spolu s řadou dosažených profesních úspěchů činí
skutečně vhodného adepta. Jménem představenstva bych také rád využil příležitosti a poděkoval
Peterovi za jeho inspirativní vedení společnosti a za ústřední roli, kterou sehrál při vytváření
předního evropského platebního systému.“
Nicolas Huss prohlásil: „Jsem poctěn, že do čela Visa Europe nastupuji právě nyní, kdy je situace
v oboru plateb tak zajímavá a pestrá. Neutuchající šíření chytrých telefonů a neustálý růst ecommerce vytvářejí skvělé nové příležitosti jak nabízet spotřebitelům a obchodníkům ještě lepší
způsoby placení. Těším se na práci v asociaci Visa Europe, jak se členy představenstva a
zaměstnanci, tak s jejím širším ekosystémem a věřím, že společně podpoříme další rozvoj jejího
podnikání.
Peter Ayliffe řekl: „Bylo mi nevýslovnou ctí, že jsem mohl vést společnost Visa Europe a vytvořit
úspěšný samostatný platební byznys v Evropě s vlastními možnostmi zpracovávání plateb.
Infrastruktura, kterou jsme vytvořili, nabízí evropským spotřebitelům i všem zainteresovaným
stranám platformu, na níž mohou využívat pohodlnějších a efektivnějších způsobů placení jak dnes,
tak i v budoucnu. Rád bych vyjádřil poděkování předsedovi Janu Lidénovi, jenž mi byl oporou, jakož
i ostatním členům představenstva Visa Europe, mému nesmírně talentovanému týmu vedení
společnosti a všem jednotlivým zaměstnancům Visa Europe, kteří společně přispěli k tomu, že mých
sedm a půl roku ve funkci bylo tak úspěšných a příjemných.“
Biografie
Nicolas Huss byl jmenován prezidentem a výkonným ředitelem asociace Visa Europe s platností od 1. října 2013.
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Nicolas (48) v současnosti působí jako výkonný ředitel společnosti Avant pro Španělsko a Irsko v rámci skupiny
Apollo Group. Jeho úkolem je dohlížet na oblast spotřebitelských financí, pracuje v Madridu. Před nástupem do
společnosti Apollo pracoval v Bank of America v na pozici MBNA European Collections & Portfolio Optimization
Executive pro divizi platebních karet. Kromě karetních služeb ve Španělsku měl rovněž na starosti portfolia Velké
Británie, Irska a Španělska. Nicolas má více než dvacetiletou praxi v sektoru finančních služeb. Působil jako
výkonný ředitel GE Money ve Španělsku a zastával několik pozic v různých oblastech Evropy a Latinské Ameriky
ve společnosti GE Capital. Byl také členem představenstva v několika společných podnicích se španělskými
bankami a členem představenstva GEC SAS (GE France Financial Entities Holding). Jakožto skutečný Evropan
Nicolas kromě své rodné francouzštiny hovoří i anglicky a španělsky. Pobýval a pracoval v mnoha různých zemích.
Má za sebou řadu pracovních úspěchů a vytvořil schopné multikulturní týmy.
Nicolas absolvoval studium práv a má rovněž magisterský titul z politologie a veřejné správy, a to z Univerzity v
Toulouse.
cardmag l roman kotlán l grayling

Skupina IND Group a PayPal budou společně nabízet evropským bankám
P2P platební služby
Znáte zpaměti své číslo účtu nebo číslo účtu svých přátel? A na druhou stranu, kolik e‑mailových
adres si pamatujete nebo máte v adresáři? Většina lidí má problém si zapamatovat vlastní číslo
účtu, ale udrží v paměti i cizí e-mailové adresy. Inovativní služba, kterou nabízí technologie
zajišťovaná společnostmi PayPal a IND Group vám umožní posílat peníze na jakoukoliv e-mailovou
adresu přímo z vaší platformy elektronického nebo mobilního bankovnictví - aniž byste museli znát
číslo účtu příjemce.
PayPal podepsal dohodu o spolupráci se skupinou IND Group, celoevropským
poskytovatelem platforem pro online bankovnictví, na základě níž budou bankovním
zákazníkům nabízet nové možnosti platebních transakcí. Společnosti vytvořily
společnou strategii k poskytování standardizované nabídky online a mobilních bankovních služeb v Evropě, na
Blízkém východě a v zemích SNS.
E-mailové finanční převody, podporované technologiemi PayPal a integrované do platformy IND Group, nabídnou
zákazníkům bank rychlý a snadný způsob jak posílat peníze přímo ze svých online a mobilních bankovních
aplikací. Aniž byste museli znát jeho číslo účtu, převod lze provést vložením jeho e-mailové adresy příjemce - ať
jde o přátele, příbuzné nebo obchodní partnery. Odesílatel nepotřebuje mít účet PayPal - jedinými požadavky jsou
přístup k online bankovnictví a e-mailová adresa příjemce.
Aplikace IND vytvořená ve spolupráci s PayPal umožňuje bankám poskytovat služby P2P (person-to-person)
finančních převodů mezi dvěma lidmi bez nutnosti navrhnout, vyvíjet a testovat
transakční procesy v jejich stávajícím IT prostředí. S využitím přednastavené bankovní
aplikace IND mohou banky spustit tyto služby na bezpečné platformě, s nízkými náklady
a výrazně nižšími časovými nároky.
Vedle e-mailových převodů obsahuje aplikace IND také další funkce služeb PayPal, které lze snadno integrovat do
elektronického a mobilního bankovnictví: vytvoření účtu PayPal, okamžité navyšování zůstatku na účtu PayPal
z bankovního účtu i výběr prostředků ze zůstatku účtu PayPal.
„Jsme skutečně rádi, že spolu s partnery přinášíme spotřebitelům jednodušší a pohodlnější
ovládání. Naše inovativní služba umožňuje převod na jakoukoliv e-mailovou adresu nebo telefonní
číslo přímo z elektronického či mobilního bankovnictví uživatele. Po první úspěšné implementaci ve
spolupráci s IND Group a polskou bankou Alior se těšíme, že rozšíříme naši platformu do dalších
evropských zemí. Se 132 miliony aktivních účtů ve 193 zemích nabízí PayPal bankovním partnerům
jedinečnou příležitost oslovit potenciální zákazníky po celém světě,“ uvedla Ganna Yevtushenko,
která řídí business development společnosti PayPal.
„Náš cíl je jasný: chceme zákazníkům nabízet více způsobů plateb, vytvářet lepší příležitosti jak
zákazníky zapojit a řešit jejich případné problémy. Nedávno provedená implementace plateb IND
Group-PayPal s Alior Sync, jednou z předních polských bank, je toho ukázkovým příkladem,“ prohlásil
Balázs Vinnai, výkonný ředitel IND Group.
O společnosti PayPal
PayPal nabízí rychlejší a bezpečnější způsob online plateb, a to i prostřednictvím mobilních zařízení. Služba
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umožňuje placení bez sdílení finančních informací, a umožňuje flexibilitu při placení přes bankovní účty, zůstatky
na účtu PayPal, kreditní karty nebo pomocí úvěrů. PayPal umožňuje globální obchodování - celosvětově registruje
přes 132 milionů aktivních účtů na 193 trzích a ve 25 měnách. PayPal je součástí společnosti eBay
(NASDAQ:EBAY). Centrála společnosti PayPal sídlí v kalifornském San Jose, mezinárodní centrála se nachází
v Singapuru. Další informace o společnosti najdete na stránkách www.paypal.com.
O skupině IND Group
IND Group je přední inovátor a vývojář v oblasti online a mobilního bankovnictví, PFM a platebních technologií na
globálním trhu elektronických financí. Řešení IND Group vynikají svým silným zaměřením na zákazníka, portfolio
produktů splňuje očekávání uživatelů 21. století. Cílem společnosti je vyvíjet technologii online bankovnictví pro
web 2.0 a rozvinout ji do prodejní a zákaznické platformy. Od svého založení v roce 1997 nabízí IND Group
nejmodernější kvalitní technologie pro více než 30 bank. IND působí na třech kontinentech v 15 zemích, včetně
Německa, Maďarska, Polska, Rumunska, Ruska, Slovenska a Velké Británie a prostřednictvím místních obchodních
partnerů je zastoupena také v zemích SNS a na Blízkém východě.
Další informace najdete na www.indgroup.eu.
cardmag l roman kotlán l grayling
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PROFIL ZEMĚ
PORTUGALSKO
Portugalsko, stát v jihozápadní Evropě, sousedí se Španělskem a s atlantickým pobřežím v délce 1800 km. Severní
část je hornatá, jižní rovinatá s mírným přímořským podnebím. Portugalsko zaujímá rozlohu
92 391 km2 (ČR 78 867 km2), s počtem obyvatelstva 10 799 270 (odhad 2013, v ČR 10 163
000 obyvatel), do země se stěhuje 30 450 migrantů ročně. Rozlohou země a zejména počtem
obyvatel je Portugalsko srovnatelné s ČR. Hlavní město Lisabon (Lisbon) 2,808 mil. obyv.;
významné je Porto, 1,344 mil.
Po době rozkvětu jako celosvětové námořní mocnosti v průběhu 15. a 16. století následovala ztráta bohatství a
postavení Portugalska způsobeného zničením Lisabonu zemětřesením v r. 1755, francouzskou okupací během
napoleonských válek a získáním nezávislosti Brazílie, jeho nejbohatší kolonie, v r. 1822. Revoluce z r. 1910
odstranila monarchii a po většinu z následujících šesti desetiletí byly u moci represivní vlády. V r. 1974 levicový
armádní převrat (25. dubna) nastolil demokratické reformy. Následujícího roku Portugalsko udělilo nezávislost
všem svým africkým koloniím. Portugalsko je zakládající člen NATO a do Evropského společenství (nyní Evropská
Unie) vstoupilo v r. 1986. Srovnání ekonomik uvádí tabulka (Zdroj: EFMA, CIA Fact Book).
Bankovní sektor
Portugalská centrální banka, Banco de Portugal, byla založena v r. 1846 a dohlíží na bankovní systém. Finanční
krize nepostihla příliš portugalské bankovnictví, nicméně Evropská komise schválila některé programy k podpoře
finančního systému v zemi, která čelí velkým problémům s nezaměstnaností a ve veřejných financích. V roce 2011
bylo v Portugalsku činných 36 bank, z nichž pět největších kontrolují 80% trhu (viz tabulku). Po investicích
španělské banky Santander se tržní podíl zahraničních bank zvýšil na 20%.
Banka

Aktiva (mld. EUR)

Caixa Geral de Depositos

127,0

Millennium bcp

93,5

Banco Espirito Santo (BES)

98,6

Santander Totta

41,7

Banco BPI

43,0

Caixa Geral de Depositos (CGD) - státem vlastněná banka s tržním podílem cca 30%. Hlavní portugalská
finanční skupina zahájila činnost v r. 1876 a byla vždy součástí veřejného sektoru. Provozuje 860 poboček a drží
20,9% podíl v oblasti půjček zákazníkům.
Millennium bcp - (dříve Banco Commercial Portuguȇs) je druhá největší finanční skupina a největší soukromá
banka. Jde o první velkou neveřejnou banku v Portugalsku, vznikla v r. 1985 při liberalizaci národního finančního
trhu. Slučováním a koupí dosáhla významného růstu. Vykazuje 885 poboček a 2,4 mil. tuzemských zákazníků.
V roce 2007 připravované sloučení s bankou Banco BPI se neuskutečnilo.
Banco Espirito Santo (BES) - třetí největší banka podle aktiv provozuje 701 poboček. Byla založena v 1937
rodinou Espirito Santo, po revoluci v r. 1974 byla znárodněna (spolu s dalšími významnými odvětvími). Koncem
80. let se banka vrátila původní rodině. Banka BES investuje do dalšího růstu. Akcionářem je také Crédit Agricole
s podílem 8,63%.
Santander Totta - portugalská pobočka skupiny Santander se stala čtvrtou největší bankou s 681 pobočkou.
Zahájila činnost v r. 1969, obdobně jako jiné soukromé banky byla znárodněna po revoluci v r. 1974 a vrácena do
soukromého sektoru při finanční liberalizaci koncem 80. let.
Banco BPI - Banco Portugués de Investimento (BPI) má 649 poboček a 1,7 mil. klientů v Portugalsku a vlastní
Banco Finanziamento Angola (BFA). Byla založena v r. 1985 a etablovala se ve vlně privatizací na konci 80. let.
Obdobně jako BCP banka založila svůj strategický růst na slučování a nákupech.
Španělská BBVA je v Portugalsku činná jako retailová banka a prostřednictvím specializované společnosti BBVA
Finanziamento. BBVA má 93 poboček.
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Barclays - po získání portfolia kreditních karet od banky Citibank v r. 2007 je Barclays aktivní v retailovém
bankovnictví. Společnost Barclaycard vydává kreditní karty, také prostřednictvím 279 místních poboček.
Portugalské banky byly vždy mezinárodně orientované, v minulosti však zejména na Brazílii a dřívější kolonie
v Africe. V poslední době banka Millennium bcp přijala strategii, obvyklou v jiných menších zemích EU, spočívající
v expanzi na nové národní trhy. Banka vlastní 65,6% banky Millennium, sedmé největší banky v Polsku s 451
pobočkami a 1,18 mil. zákazníky, a také vlastní 100% v Millennium bance v Řecku, se 120 pobočkami a 584 000
klienty. Samozřejmostí pro všechny portugalské banky je nabídka internetového bankovnictví, SMS bankovnictví a
mobilní bankovnictví. Podle Eurostatu - 22% všech klientů portugalských bank byli uživateli e-bankovnictví.
Infrastruktura trhu
Kartový trh je v Portugalsku organizován okolo dvou mezibankovních organizací - Sociedade Interbancária de
Serviços SA (SIBS), v oblasti debetních/bankomatových/POS karet, a Cartão de Crédito International SA (Unicre)
v oblasti kreditních karet.
SIBS - společnost byla založena v r. 1983, dnes zastupuje téměř všechny retailové banky a kreditní instituce
v Portugalsku. Provozuje národní sítě bankomatů a terminálů Multibanco (MB NET). Také zajišťuje automatické
rozúčtování a vypořádání pro šeky, směnky a inkasa. SIBS nabízí široký rozsah zpracovatelských služeb: vydávání,
přijímání karet, platební brány a propojování.
SIBS vlastní 25% společnosti Sociedade Via Verde, dalším vlastníkem ze 75% je Brisa, největší portugalský
dálniční operátor, umožňující motoristům platit dálniční mýtné bez zastavení u budky. Poplatek je odúčtován
z bankovního účtu uživatele s použitím RFID technologie - v r. 2010 bylo těchto transakcí 193 mil. Společnost Via
Verde realizuje u SIBS většinu plateb na nízké částky, tj. mýtné, parkovné a veřejné telefonní automaty. V r. 2008
byly zavedeny v rámci spol. Via Verde nové služby, umožňující refundaci platby vydavateli karty. Také byly
rozšířeny přijímací kanály o myčky aut a drive-in restaurací (ve spolupráci s McDonalds a Via Verde).
UNICRE - historicky monopolní vydavatel a zpracovatel mezinárodních karet v Portugalsku, zůstává hlavním
acquirerem na portugalském trhu a stále vydává kreditní karty pod značkou Unibanco. V současnosti je
společnost Unicro vlastněna 13 bankami (podíl 83% vlastní čtyři největší banky: BCP 31,7%, Banco Santander
Totta 21,5%, Banco BPI 20,65% a BES 17,5%). Unicre zpracovává kartové transakce pod značkou Redunicre.
V r. 2011 byla hodnota zpracovaných transakcí ve spol. Unicre 16,6 mld EUR, přičemž počet transakcí přesáhl 400
miliónů. Průměrná hodnota transakce se vzhledem k využívání karet pro nákup stále levnějšího zboží trvale
snižuje z 43,97 EUR v r. 2007 na 41,50 EUR (při kursu k 31.12.2011 25,80 Kč/EUR to odpovídá částce 1070 CZK,
v ČR to v r. 2011 bylo 3 735 CZK). Transakce byly realizovány v síti Unicre ve 49 400 obchodech na 80 400
platebních terminálech.
Síť Unicre - přijímání karet

2011

Růst parametru CAGR za 5 let

Počet obchodníků

23 800

0,5%

Počet obchodních míst

80 400

6,7%

Počet EFTPOS terminálů

49 400

3,3%

Počet zpracovaných transakcí

400 mil.

3,8%

Objem zpracovaných transakcí

16 600 mil. EUR

2,6%

41,50 EUR

- 0,97%

Prům. hodnta transakce

Problematika poplatků od obchodníků (MSC)
Obdobně jako u dalších mezibankovních organizací v jiných evropských státech byla společnost Unicre
prošetřována národním úřadem pro hospodářskou soutěž na základě stížností obchodníků na poplatky. V dubnu
2006 byl referenční poplatek vybíraný od obchodníků (MSC, Merchant Service Charge) znovu vyhodnocen a
nastavena jeho horní hranice z 1,95% na 1,80 pro debetní karty, a z 3,95% na 2,50% pro kreditní karty (s
výjimkou čerpacích stanic). K dalšímu snížení poplatků došlo opět v dubnu 2007, pro debetní karty na 1,60% a
pro kreditní karty na 2,25%. Pro úplný popis nastalé situace uveďme, že průměrné poplatky od Unicre
obchodníků spadly z 2,15% v r. 2002 na 1,11% v r. 2008 (za další období Unicre více informací neuvedl).
Zpracování karet
Hlavním zpracovatelem v Portugalsku je společnost SIBS FPS (Financial Payment Services), která je také
zpracovatelem pro Unicre, avšak Unicre provozuje vlastní mezinárodní gateways in-house. Některé portugalské
banky používají svá vlastní IT řešení pro vydávání karet. Pro některé portugalské banky poskytuje zpracovatelské
služby společnost First Data.
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Cashback
Výplata hotovosti u POS terminálů v Portugalsku vykazovala nižší využití pouze u některých vybraných obchodů.
Bezkontaktní terminály
V rámci rozvoje POS terminálové sítě v 2009 došlo i k pilotnímu projektu bezkontaktních plateb v oblasti Lisabonu,
včetně v jednom z nejatraktivnějších nákupních center.
Síť SIBS MB Net POS
Všechny hlavní mezinárodní značky - VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, Cirrus a American Express - jsou
akceptovány v síti SIBS MB Net POS. SIBS také vyvinul službu uzavírání smluv na přijímání karet. V r. 2008
domácí banky napojily svých 25 000 terminálů na síť POS terminálů Multibanco a od r. 2010 jsou všechny POS
terminály napojeny na síť SIBS. Rozsah zpracovaných transakcích v síti SIBS MB NET přibližuje tabulka. Během
roku 2011 počet transakcí vzrostl o 17 miliónů na 765 mil., a objem plateb nárůstem o 13% na 30,7 mld. EUR.
Průměrná hodnota transakce poklesla o 1,5% na 41 EUR; průměrná hodnota transakce se však liší podle odvětví
- u čerpacích stanic činí 29 EUR, v supermarketech 31 EUR a v restauracích 32 EUR.
2011

Růst parametru
CAGR za 5 let

Bankomaty

889 000 000

3,37%

POS terminály

765 000 000

2,57%

Trnce na nízké částky

289 000 000

5,13%

Další transakce

124 000 000

7,59%

2 067 000 000

5,32%

Počet transakcí v síti SIBS MB NET

Celkem

Transakce na mobilních telefonech – MB PHONE
Ve spolupráci s mobilními operátory společnost SIBS spustila v roce 1996 službu TeleMultibanco Service (TeleMB).
TeleMB se pak v roce 2008 přejmenovala na MB PHONE a přizpůsobila se brandingu MB NET. Služba umožňuje
uživatelům operace dostupné na ATM (včetně dobíjení mobilů, dotazy na zůstatek a obraty na účtu, platební
služby) s využitím stejného interface, ale z mobilního telefonu.
Podle informací SIBS došlo k důležitému momentu v březnu 2007, kdy byl pro mobilního operátora vyvinut nový
interface vzhledově odpovídající obrazovce bankomatu. V listopadu 2007 SIBS podepsal smlouvu prakticky se
všemi mobilními operátory, zaměřenou na rozvoj, údržbu a šíření této služby. V dubnu 2008 SIBS ohlásil
dostupnost rozšířené služby pro tři velké mobilní operátory v Portugalsku, Optimus, TMN a Vodafone. Dále byl
zaveden nový, zjednodušený systém předplatného ke zvýšení počtu předplatitelů a poskytnutí interface,
umožňujícího zavést předplatné pomoci internetového bankovnictví. I když růst počtu předplatitelů a využívání
služby pokleslo v r. 2005 a 2006, došlo k významnému zotavení v r. 2007 (o 29%) a k dalšímu v r. 2008 o 34%.
K mírnému zpomalení došlo v r. 2009 (o 3,5%). V roce 2010 zaznamenal pokles využívání mobilů k platbám o
16% na 2,5 mil. transakcí, a v r. 2011 bylo využívání na stejné úrovni.

cardmag no 3.2013

26

© září 2013

Podvody v Portugalsku
Údaje o podvodech na domácí úrovni nejsou dostupné. Známý je údaj o nízké míře podvodů v Portugalsku 0,02% (2 bps) z hodnoty plateb. V roce 2008 založil SIBS (podíl 60%) ve spolupráci s Unicre (podíl 40%)
organizaci PAYWATCH k poskytování integrovaných služeb k prevenci, detekci a vyšetřování vydavatelským a
zúčtovacím bankám. Její činnost začala v lednu 2009. Vzrůstající počet karet s čipovou technologií, bezkontaktní
karty a „display“ karty (zobrazující na kartě jednorázové heslo pro transakci s kartou) vedl ke zvýšení úrovně
bezpečnosti platebních transakcí. Většina POS transakcí je totiž autorizována on-line u vydavatele karty a tak je
úroveň podvodů u obchodníků pod kontrolou, s výjimkou off-line prodejních automatů, e-commerce a dalších
citlivých míst. Opatření na prevenci podvodů u kreditních karet zahrnují nasazení 3D-Secure, aktualizaci
preventivních programů v bankách, scoring v reálném čase a implementování dalších mechanismů pro kontrolu
podvodů pomocí přednastavených pravidel. Vydavatelé také nabízejí volbu PIN u bankomatů a informování
držitelů karet SMSkou o použití jejich platebních karet.
E-Money v Portugalsku
Portugalská elektronická peněženka PMB byla opuštěna ke konci roku 2005. Banky nyní vydávají předplacené
karty pod značkami Maestro, VISA Electron nebo MasterCard. Banco de Portugal uvádí statistiku ohledně e-plateb
na předplacené karty; podle ní v r. 2011 proběhlo 2,2 mil. e-plateb v objemu 80 mil. EUR (s průměrnou výší
platby 36,87 EUR, cca 950 CZK).
Karty a internetové platby
V r. 2011 plných 58% všech obyvatel Portugalska používalo internet a z nich 31% jej používalo k on-line
nákupům (v posledních šesti měsících). Dle statistiky dosáhl objem plateb na e-commerce 940 mil. EUR při 20,5%
nárůstu oproti r. 2010. Průměrná platba uživatele internetu byla v r. 2011 ve výši 160 EUR (cca 4 130 Kč). Při eplatbách v Portugalsku se uplatňuje mix debetních a kreditních karet, dobírky, on-line převody prostředků a
mikroplatby, např. předplacené služby a e-peněženky. Při platbách kartami on-line v on-line obchodech se
uplatňuje bezpečná MB Net technologie. Také je některými bankami využívána technologie 3D-Secure. Řešení pro
MOTO transakce (písemné a telefonické objednávky) se používají pro vzdálené platby. Portugalské banky také
vydávají virtuální karty pro použití pouze na internetu, např. předplacená karta WEBUY od banky CGD.
MB Net
Organizace SIBS a Unicfe vyvinuly síť MB Net, systém který zvyšuje bezpečnost plateb na internetu. Síť MN Net je
dostupná všem klientům, kteří využívají bankovních karet American Express, MasterCard, Maestro, VISA nebo
VISA Electron. Držitelé karet mohou aktivovat své karty prostřednictvím sítě bankomatů Multibanco nebo přímo
na pobočce vydávající banky. Držitel obdrží uživatelské ID do sítě MN Net a zvolí si heslo. Statistika využívání je
uvedena v tabulce. V roce 2011 služby sítě rostly tempem 5,8% na 1 449 tis. nákupů v hodnotě 76,1 mil. EUR. Ve
stejném roce přibylo 122 000 nových zákazníků.
2011

Růst parametru
CAGR za 5 let

824 000

28,5%

Počet nákupů

1 449 000

5,8%

Objem plateb (EUR)

76 100 000

27,7%

Karty v síti SIBS MB NET a internetové platby
Registrované karty

Pozn. Karty vydané spol. Unicre nejsou uvedeny. zdroj: SIBS

Platby mobilním internetem
Jen několik mobilních on-line obchodů nabízí de-facto stejný mix plateb jako on-line obchody. Nakupující v on-line
režimu používají své mobilní telefony v mobilních on-line obcodech a platí svými kartami. Mobilní on-line obchody
jsou dostupné prostřednictvím mobilního internetu, s použitím mobilní aplikace nebo skenováním 2D QR kódů
z reklamy v novinách nebo na dopravních zastávkách.
Program mobilních plateb
V Portugalsku se uživateli mobilního telefonu stalo 115% obyvatelstva (v ČR v r. 2011 to bylo 128%). Jedním
z četných příkladů plateb SMSkama je M-parking. Od roku 2009 začala druhá vlna mobilních služeb a plateb,
podporovaná silnou oblibou chytrých telefonů a bezkontaktními technologiemi NFC (komunikací na krátkou
vzdálenost). Budou se používat NFC samolepky, QR kódy nebo NFC mobily, ale Program mobilních plateb
prosazuje bezkontaktní m-peněženky a NFC samolepky.
Pilotní projekt na nákup NFC lístků
V roce 2009 dopravní podniky lisabonské oblasti (OTLIS) spustily malý NFC projekt v lisabonském metru
(Metropolitano de Lisboa), ve spojení s hlavními portugalskými operátory Optimus, TMN a Vodafone. Účastníci
pilotu obdrželi NFC mobily k testování bezkontaktních jízdenek (contactless ticketing) vedle již bezkontaktních
papírových jízdenek používaných v lisabonské oblasti.
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Pilotní projekt na TMN - peněženky
Během tříměsíčního pilotního projektu od března 2012 zaměstnanci portugalského Telecomu TMN zkoušeli služby
peněženky v TMN mobilu, která jim umožňovala platby s využitím bezkontaktu, SMS, USSD a QR kódu s jakýmkoli
mobilem v kantýnách a prodejních automatech v několika kancelářích. Účastníci se musí ke službě zaregistrovat
na specifické webové stránce a vytvořit si virtuální peněženku dotovanou prostřednictvím PayPal nebo kreditní,
bankomatovou či MB Phone kartou. Pak si stáhnou iPhoneovou nebo androidovou aplikaci nebo použijí mobilní
webové sítě. Podle TMN, cílem pilotu bylo „získat lepší porozumění možnostem technologií mobilních plateb a jak
lidé reagují na tyto technologie a možnosti platit prostřednictvím mobilního telefonu“.
Vydávání karet v Portugalsku
Debetní karty, vydané v Portugalsku, jsou Multibanco debetní karty a pro mezinárodní použití jsou co-brandované
s Maestro, Electron, MasterCard nebo VISA. Proto debetní karty MB mají buď funkci debetní nebo odloženě
debetní, či odloženě debetní nebo kreditní funkci. MB karty jsou v Portugalsku zpracovávány jako debetní karty,
nezávisle na co-brandované značce pro mezinárodní použití.
Vydané kreditní karty nesou značku MasterCard, VISA nebo American Express. Bylo vydáno více než 35 druhů cobrandovaných karet s dalšími nebankovními kartami. V Portugalsku dosud nejsou vydávány karty Diners Club, JCB
ani V PAY karty.
Další vlastnosti nabízených karet jsou karty s fotografií, s možností volby PINu a informační službou SMSkami.
Migrace na standard EMV koncem roku 2011 dosáhla 87%. Počet karet MB dosáhl počtu 19,3 mil. a dále bylo
vydáno 0,8 mil. karet pod jinou značkou. Údaje podle kartových brandů nejsou nadále dostupné; historicky byl o
Portugalsko největším trhem pro VISA Electron karty v Evropě (tři čtvrtiny objemu na karty bylo realizováno
těmito kartami). Nicméně, v r. 2007 došlo k pohybu na trhu, když banka Millennium bcp začala vydávat karty
Maestro.
2011

Růst parametru CAGR
za 5 let

Karty pro výběr hotovosti

19 066 881

1,52%

Karty s debetní a/nebo odloženě debetní funkcí

10 005 509

- 1,37%

Karty s kreditní a/nebo odloženě debetní funkcí

10 114 117

5,94%

CELKEM počet karet

20 119 626

1,91%

z toho karty MB (Multibanco)

19 315 000

1,88%

1,89

1,78%

Karty vydané v Portugalsku

Počet platebních karet na hlavu
Pozn. Některé karty mají předplacené e-peníze (316 464 karet)
Zdroj: ECB, Banco de Portugal, SIBS

Používání karet v Portugalsku
Prostřednictvím značky Redunicre zpracovává společnost Unicre transkace provedené kartami VISA, MasterCard,
VISA Electron, Maestro, Diners, Discover, JCB a Tarjeta 6000. Mnozí obchodníci mají více než jednu zúčtovací
banku: jednu pro debetní karty Multibanco a další pro přijímání transakcí realizovaných kreditními kartami. Unicre
tak vyrostla konkurence, karty nyní podporují také CGD netcaixa, Millennium a BPN. Barclays Business a
Streamline International (vlastněnou Royal Bank of Scotland) již po několik let přijímají karty v zájmu půjčoven
aut, hotelů a aerolinek.
Infrastruktura bankomatů.
Společnost SIBS provozuje portugalskou síť bankomatů MB NET. Počet provozovaných bankomatů poklesl o 1,5%
během roku 2011 na 13 911 ks. Kromě toho několik bank provozují své vlastní bankomaty. V roce 2009 došlo
k migraci zpracování Maestro a Cirrus karet pod společnost SIBS. Úspěšně byla dokončena migrace bankomatů
pro EMV čipové karty ke konci března 2007. Portugalské bankomaty jsou připraveny pro přijímání debetních karet
(Multibanco, Maestro, Cirrus, Electron, Plus a V Pay) a kreditních karet (MasterCard, VISA, American Express,
Dines, Discover a JCB). Kromě uvedených karet mohou portugalské bankomaty přijímat čínské debetní a kreditní
karty UnionPay. Podrobné údaje o rozsahu využívání bankomatů jsou uvedeny v tabulce.
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2011

Růst parametru
CAGR za 5 let

15 987 ks

3,53%

z toho Multibanco ATM (SIBS)

13 911 ks

3,99%

Prům. počet výběrů u 1 ATM/měsíc

2 373

-1,29%

Počet ATM výběrů hotovosti

455 360 000

2,09%

Objem ATM výběrů hotovosti

31 160 000 000 EUR

2,67%

66,88 EUR

0,40%

1 501

3,40%

Bankomaty a výběry hotovosti
Počet bankomatů

Prům. částka výběru (domácího)
Počet ATM na 1 mio obyvatel

Používání karet v Portugalsku
Infrastruktura POS terminálů - v 90. letech síť POS terminálů začala přijímat kreditní karty a zahrnovala veřejné
telefony. Spuštění PMB, portugalské elektronické peněženky, přizpůsobilo síť pro přijímání plateb na nízké částky.
Po zrušení elektronické peněženky v roce 2005 převzaly její funkce debetní karty Multibaco a předplacené funkce
na kartách. Také byla zavedena dynamická měnová konverze a vracení daní na vybraných lokacích. Od roku 2012
jsou všechny EFTPOS provozovány v síti SIBS (pod označením MB NET). Také banky, přijímající karty, provozují
vlastní POS terminály napojené na SIBS vzhledem ke zpracování debetních karet Multibanco. Ke konci roku 2011
migrace POS terminálů na čipový EMV standard dosáhla 97%. Značný počet obchodníků může používat dva POS
terminály, pokud mají různé zpracovávající banky pro přijímání debetních karet Multibanco a karet kreditních.
Platby kartami v Portugalsku

2011

Růst parametru
CAGR za 5 let

Počet karet s platební funkcí

20 119 626

1,91%

61,5

4,79%

274 080 ks

9,55%

Počet plateb

1 249 420 000

6,67%

Objem plateb

56 670 000 000 EUR

11,30%

Prům. objem plateb na kartu za rok (EUR)

2 770 EUR

8,76%

Prům. částka platby (domácí)

45,36 EUR

4,34%

Počet POS terminálů na 1 mio obyvatel

25 175 ks

9,41%

Prům. počet plateb na kartu za rok
Počet POS terminálů

Komentář
Platby kartami v Portugalsku rostly významně a jsou 3x vyšší než výběry hotovosti. Počet POS terminálů poklesl
v roce 2011 o 1,6% na 274 080 ks. Počet POS plateb narostl o 5,7% na 1249,42 mil., s nárůstem objemu o 4,2%
na 56,7 mld. Terminály na čerpacích stanicích dosáhly nejvyššího využití s 19 000 plateb na terminál v r. 2010;
terminály s nejvyšší průměrnou platbou (47 EUR) jsou umístěny ve finančních institucích a pojišťovnách,
turistických a rekreačních zařízeních. Do této statistiky jsou započítány i platby v cizině, 10,3 mil. plateb v objemu
970 mil. EUR (dle ECB). Debetní karty se podílely na celkovém počtu transakcí 81,1% a na objemu transakcí byl
jejich podíl 82,7%. Na obyvatele proběhlo 116 plateb (z nichž 94,3 bylo debetních).
Srovnání debetních a kreditních karet
Počet karet debetních a kreditních je zhruba vyrovnaný, ovšem počet plateb na debetní karty (76,8%) masivně
přesahuje počet na kreditní karty (23,2%), což platí i pro objemy těchto plateb (79,1% vůči 20,9%).
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Srovnání druhů karet

debetní karty

kreditní karty

Počet karet

10 005 500

10 114 100

Počet plateb

1 004 180 000

233 290 000

Objem plateb (EUR)

46 120 000 000

9 620 000 000

Prům. hodnota platby (EUR)

45,93

41,24
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Tabulka: Porovnání souhrnných charakteristik portugalského a českého kartového trhu
2011

Portugalsko

%

ČR (2011)

Počet bankovních karet
v oběhu:

20 119 626

10 030 193

Počet plateb /kartu/rok

61,51

16,7

Počet výběrů /kartu/rok

22,63

26,9

%

Počet transakcí
Počet plateb

1 237 470 000

73%

270 008 563

62%

Počet výběrů

455 360 000

27%

167 872 970

38%

Objem transakcí
(platby i výběry)
Objem plateb
Objem výběrů

1 462 086 000 000 CZK
56 670 000 000 EUR
803 928 000 000 CZK
31 160 000 000 EUR

65%
35%

269 077 694 106 CZK
10 429 367 989 EUR
626 967 068 130 CZK
31 442 681 451 USD

30%
70%

Průměrná transakce
1 170 CZK
45,36 EUR
1 765 CZK
68,43 EUR

3 735 CZK
187 USD
997 CZK
50 USD

Počet bankomatů

15 987

4 082

Počet terminálů

274 080

77 651

Průměrná platba
Průměrný výběr

Portugalské bezhotovostní platby v r. 2011
Portugalsko má jeden z nejúčinnějších systémů v Evropě. Národní společnost SIBS je šestým největším
procesorem v Evropě, v r. 2010 zpracovala více než 2,3 mld. transakcí v hodnotě 7,99 triliónů EUR (tj. zpracování
vyšších částek v reálném čase).
Podle ECB a spol. SIBS vykazuje Portugalsko v euro zóně nejvyšší používání karet ve vztahu k jiným druhům
plateb. Karty se podílely dvěma třetinami na objemu bezhotovostních plateb v r. 2010.
Platební příkazy (11,3%) jsou dominantním prostředkem ve vztahu k platbám vyšších částek. Inkaso je používáno
(13,6%) pro opakující se platby, např. účty za veřejné služby. I šeky zůstávají významným (5,95%) prostředkem,
i když po zavedení inkasního způsobu placení se používání šeků snižuje.
Portugalský finanční systém zahájil v r. 2006 Program platební digitalizace (PRODIGI) k povzbuzení automatizaci
plateb. Jeho hlavním záměrem bylo, aby se Portugalsko zařadilo během tří let mezi evropské státy, které nejméně
používají méně efektivní způsoby placení.
cardmag | františek tomášek research | foto roman kotlán
Odkazy: ECB, Národní banka Portugalska (http://www.bportugal.pt/), portugalská vláda http://www.portugal.gov.pt/Portal/EN/), Payments
Cards&Mobile (www.paymentscardsandmobile.com/yearbooks), Národní statistický úřad (http://www.ine.pt/index_eng.htm), SIBS (www.sibs.pt)
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ROZHOVOR
ONLINE BANKY:
JAK FUNGUJÍ NEKONVEČNÍ ZPŮSOBY KOMUNIKACE SE
ZÁKAZNÍKY?
Čtenářům magazínu cardmag chceme zprostředkovávat zajímavé prvky
komunikace, jedním takovým se jeví komunikace banky ZUNO. Jak ke
komunikaci přistupují v ZUNO bance máme možnost posoudit
prostřednictvím rozhovoru s Karinou Ludz, Consumer PR and Social Media
Expertce v online bance ZUNO.
Cardmag: Jaké netradiční komunikační prvky používáte? (sociální media, guerilla ..)
Karina Ludz, Consumer PR and Social Media Expert v online bance ZUNO: Online banky jsou ve své
komunikaci obecně průraznější a odvážnější než ty tradiční a je to tak i v případě ZUNO. Ať už se jedná o kampaň
na podporu nového produktu nebo služby, dáváme si
záležet na tom, aby obsahovala jak tradiční, tak netradiční
řešení, která se vzájemně doplňují. Není pochyb o tom, že
marketing a komunikace se musí neustále vyvíjet, aby
mohly nadále efektivně oslovovat zákazníky a udržet si svůj
význam. Ukazuje to propojení naší nové reklamní kampaně
s PR a sociálními médii. Dobrým příkladem byla také
podpora nedávné soutěže Ice Hotel Mission. Rozhodli jsme
se využít potenciál sociálních médií, především Facebooku,
k podpoře mobilní aplikace a pro tento účel jsme vytvořili
novou platformu - interaktivní mapu, kde se uživatelé mohli
označit při otevírání, jak my říkáme “kapesní pobočky“.
Cardmag: Jak obtížné je balancovat mezi
nekonvenční komunikací v prostředí sociálních sítí a
obecnými pravidly bankovnictví?
Karina Ludz, ZUNO: Pro nás to obtížné není. Chápeme,
že jako dynamická online banka bychom měli jít v
objevování neotřelých nápadů mnohem dále, než tradiční
banky s kamennými pobočkami. Pro nás je komunikace
především vytváření příběhů, které souvisí s tím, co
děláme. Abychom naše klienty efektivně oslovili a ukázali
jim jinou perspektivu, zkoušíme hned několik konceptů
najednou. Je nám samozřejmě jasné, že bankovnictví
nepřináší takové možnosti zapojení zákazníků do
marketingových aktivit a že nikdy nebudeme populární jako
například Nike. Pořád zde je však prostor k tomu být
kreativní a měnit zkušenosti našich klientů a fanoušků.
Cardmag: Jaké vidíte rozdíly v komunikaci nových bank a těch tradičních, které jsou na trhu desítky
let?
Karina Ludz, ZUNO: V prvé řadě bychom si měli zodpovědět otázku, jak se nové banky vlastně liší od tradičních
bank? Ty podobné ZUNO běží na nízkonákladovém obchodním modelu, díky čemuž mohou nabídnout jednoduché
produkty za dobré ceny, nepotřebují si účtovat zbytečné poplatky a nenutí klienta chodit kvůli transakcím do
kamenné pobočky. Zkrátka je příliš neotravují. Tyto rozdíly jsou pro nás obzvlášť klíčové, abychom se vůči
ostatním bankám mohli jasně vymezit. Nebojíme se klást klientům otázky, které je mohou zaskočit, ale zároveň je
nutí přemýšlet. Proč vám banka účtuje poplatky, za které ale nedostanete nic navíc? Ukazujeme klientům, že
online bankovnictví je pro všechny, co používají internet, v podstatě úplně jednoduchá a velice užitečná věc.
Dáváme našim produktům elektrizující náboj, leckdy šokujeme. Navíc zdůrazňujeme jejich nejdůležitější funkce a
rozdíly oproti produktům jiných bank. A to se odráží ve všech našich marketingových aktivitách.
Cardmag: Jak přistupujete ke klientům v rámci vaší komunikace?
Karina Ludz, ZUNO: Mottem banky ZUNO je Less bank more life. Snažíme se ho držet ve všem, co děláme,
včetně komunikace, která je jasná a přímá bez kudrlinek a větiček psaných drobných písmem. To samozřejmě
není vždy jednoduché. Nepoužíváme nic neříkající, metaforická vyjádření, jejichž jediným účelem je oslovit
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zákazníka skrz emoce. Vždy se zaměřujeme na racionální přidanou hodnotu pro klienta. Chceme s ním vést
dialog, protože komunikace nemá být jednostranným pasivním sdělením, ale opravdovou konverzací, což vidíte
především u našich aktivit na sociálních médiích, kde lidé reagují podobně jako v běžném rozhovoru. Vedle toho
používáme normální jazyk bez bankovních výrazů, což není u ostatních bank úplně obvyklé. Pokud se podíváte na
naši facebookovou nebo webovou stránku, vše je tam jednoduše a snadno k nalezení. Dáváme lidem příležitost
být slyšet a být s námi v kontaktu 24 hodin denně a 365 dní v roce prostřednictvím SMS, emailu, chatu nebo
kontaktního centra.
Cardmag: Jak postupujete, když hrozí potenciální krize v sociálních médiích? (například klient, který
svou nespokojenost dává hlasitě najevo)
Karina Ludz, ZUNO: Pokud nás klient kontaktuje, je naším úkolem odpovědět mu co nejkonkrétněji v realtivně
krátké době. Zakládáme si na tom, že vše děláme transparentně a že jsme vždy k dispozici, pokud potřebuje
pomoc. Chceme, aby konverzace byla vedena lidským jazykem a reakce byla rychlá, což zabrání další eskalaci
potenciální krize. Pokud řeší klient záležitost, která nemůže být vyřízena přímo na Facebooku, přesuneme
konverzaci na kontaktní centrum nebo chat. Stejně jako u jiných bank je u nás zajištěna maximální ochrana
osobních a bankovních dat všech klientů
Cardmag: Co dalšího chystáte v oblasti nekonvenční komunikace?
Karina Ludz, ZUNO: V létě jsme rozjeli naši novou retro kampaň, která říká, že chodit do banky je retro. Ovšem
takové retro, které už dnes není IN, protože dnes mají už skoro všichni banku online nebo v mobilu. Kampaň běží
v televizi, na internetu, i na venkovních reklamních nosičích. Je také napojena na sociální média a public relations.
Ráda bych také pozvala všechny, které zajímá, jak ZUNO vnímá komunikaci a kteří by si ji třeba rádi vyzkoušeli na
vlastní kůži na naši webovou stránku zuno.cz nebo zuno.sk nebo na facebookové stránky. To ukáže více než
jakákoliv slova.
cardmag l zuno bank
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NFC & CONTACTLESS
MasterCard registruje zájem Čechů o mobilní placení
Praha, 6. srpna 2013 - Z výsledků průzkumu společnosti MasterCard®, jedničky v inteligentních,
pohodlných a bezpečných platbách, vyplynulo, že většina Čechů by ráda využívala
mobilní telefon podobně jako platební kartu. Důvody vidí MasterCard v tom, že telefon
je vždy po ruce, platba přes mobil je rychlá, pohodlná a bezpečná. Na českém trhu má
dnes majitel každého mobilního telefonu možnost používat ho k placení. Existují 3
základní varianty tohoto typu plateb, které MasterCard nabízí v podobě komerčního
řešení široké veřejnosti: bezkontaktní nálepky MasterCard® PayPassTM, aplikaci
MasterCard Mobile a NFC. Na trh přichází i dvě novinky - nálepky PayPass od České spořitelny a
Over The Air řešení od GE Money Bank.
Výsledky průzkumu realizovaného pro společnost MasterCard prokázaly, že 62% Čechů má zájem
používat mobilní telefon k placení podobně, jako jsou zvyklí používat platební kartu. „MasterCard
přináší platební novinky dostupné všem, kteří o ně mají zájem. Velmi nás těší, jak rychle se Češi
adaptují a učí se nové možnosti využívat. V tomto směru jsme jedním z nejrychleji rostoucích trhů
v Evropě,“ uvedl Richard Walitza, ředitel pro rozvoj mobilních plateb a inovací MasterCard Europe pro
Českou republiku a Slovensko.
3 možnosti mobilního placení:
1. NFC platby pro vyspělé telefony
NFC Kartu v mobilu nabídla GE Money Bank spolu s MasterCard všem klientům bez omezení letos v lednu jako
první v Česku. V současnosti mohou zákazníci využívat k placení již osm modelů mobilních telefonů od výrobců
Sony a Samsung. „Rozvoj NFC plateb považujeme za svoji prioritu, cestu k platbám mobilními
telefony proto chceme klientům co nejvíce usnadnit,“ říká inovační leader GE Money Bank Ondřej Hájek.
Od července mohou klienti GE Money Bank zažádat o NFC Kartu v mobilu prostřednictvím Internet Banky a brzy
se dočkají také zásadní inovace v samotné NFC technologii. „Intenzivně pracujeme na průlomovém Over
The Air řešení, které umožní nahrát platební kartu na SIM kartu v telefonu na dálku, jen
prostřednictvím mobilní sítě,“ dodává Ondřej Hájek.
„Jsme rádi, že jsme mohli ve spolupráci s GE Money Bank a MastarCard obohatit nabídku pro naše
zákazníky o další průlomovou technologii OTA (Over The Air) a jedno z nejbezpečnějších řešení pro
platby - platební kartu na NFC SIM v mobilním telefonu. Vzdálený management umožnuje
vydavateli karty revoluční on-line doručení a řízení platební karty, zákazníkovi pak přináší pohodlí a
jistotu vyšší bezpečnosti při práci s platební kartou. Na tento velmi zajímavý projekt navazují další
rozvojové aktivity Telefónica, které velmi záhy nabídnou všem našim zákazníkům možnost, jak do
mobilní peněženky přidat další karty – dopravní, vstupní, loajalitní. Příjemným a jednoduchým se
stane doručování jízdenek, vstupenek, voucherů, jejich uplatňování a práce s nimi bude díky NFC a
on-line managementu bezpečnější a snadnější než kdykoli předtím,“ uvedl Jiří Vítek, Head of NFC &
Financial Services, Telefónica.
2. Konceptu bezkontaktních nálepek MasterCard PayPass věří i největší vydavatel karet v ČR
Bezkontaktní karty MasterCard PayPass začal MasterCard spolu se Citibank vydávat v ČR jako první, a to v létě
2011. Brzy po té se ve velkém stylu přidala Česká spořitelna, která za uplynulé dva roky vydala více než 1 milion
bezkontaktních karet. Nyní nově přidává do nabídky pro své klienty i bezkontaktní nálepky MasterCard PayPass.
Ty je možné upevnit na libovolný platební telefon a používat jej k placení.
„Bezkontaktní nálepky chápeme jako další vývojový krok směrem k mobilním platbám, které se
začínají prosazovat. Slibujeme si od toho, že naučíme klienty velmi jednoduchou formou platit
mobilním telefonem. Bezkontaktní platby si naši klienti velmi oblíbili a my jim teď proto spolu s
bezkontaktní nálepkou přinášíme nový moderní a pohodlný způsob placení skutečně pro každého,“
doplnila Marie Hešnaurová, ředitelka odboru Rozvoj platebních karet, Česká spořitelna.
„Za pouhé dva roky fungování bezkontaktního placení v ČR už 53% Čechů ví, jak tyto platby fungují
a 62% držitelů těchto karet je používá několikrát za měsíc. To jsou úžasné výsledky, které
potvrzují, že lidi tento způsob plateb baví a vyhovuje jim,“ uvedl Richard Walitza z MasterCard.
3. Mobilní aplikace MasterCard Mobile
Revoluční formu mobilních plateb, platební aplikaci MasterCard Mobile, přivedl na trh MasterCard spolu s ČSOB a
Erou v lednu 2013. Aplikace umožňuje jednoduše vložit všechny platební karty (nezávisle na vydávající bance) do
mobilního telefonu a pak jej používat k placení. MasterCard Mobile má široké uplatnění a umožňuje placení
mobilním telefonem na internetu, přímo v mobilních aplikacích, dárcovské platby, ale chystá se také do
kamenných obchodů. Aplikace je zdarma ke stažení na Google Play a App Store a je možné s ní platit ve více než
2000 internetových obchodech.
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„MasterCard Mobile již dnes nabízí jednoduché, pohodlné a bezpečné placení. Aplikaci se ale
chystáme nadále vylepšovat. Do konce letošního roku by měla umožňovat například dobíjení
mobilních operátorů nebo nákupy v kavárnách a restauracích bez platebního terminálu. Mezi další
novinky bude patřit placení jízdenek a parkovného. Na četnou žádost zákazníků vytvoříme také
verzi aplikace pro Windows Phone 8. MasterCard Mobile ale není cílová stanice. Brzy dojde k
propojení bezkontaktního placení PayPass a MasterCard Mobile pod společnou značku MasterPass,
kterou již MasterCard představil v některých zemích,“ uvedl Roland Katona, manažer Acquiring a ecommerce, ČSOB a Era.
cardmag l roman kotlán l ogilvy
Průzkum pro MasterCard realizovala agentura GfK v prosinci 2012 na vzorku 500 respondentů.
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Platby bezkontaktními technologiemi se v ČR kvartálně zvýšily o téměř
70%. Evropané letos v březnu uskutečnili přes 19 milionů bezkontaktních
transakcí
Praha, 23. květen 2013 - Společnost Visa Europe dnes potvrdila, že bezkontaktní platby lámou
rekordy napříč celou Evropou. Počty transakcí dosáhly v Evropě za měsíc březen
více než 19 milionů. Celkem utratili Evropané prostřednictvím bezkontaktních
karet a chytrých telefonů s aplikací Visa payWave více než 1 miliardu euro.
Oblíbenost bezkontaktních karet v České republice letos výrazně vzrostla, od ledna dosáhla téměř 2,3 milionu
bezkontaktních transakcí Visa u obchodních řetězců, které tento druh platby nabízejí. Patří k nim například Billa,
Penny Market, Globus, Interspar, Lidl, Albert, IKEA či DM drogerie.
Více než 950 tisíc karet Visa je bezkontaktních:
- V České republice proběhlo v březnu tohoto roku téměř 1 milion bezkontaktních transakcí
- Objem bezkontaktních plateb dosáhl letos v březnu více než 15 milionu
- Používání bezkontaktních karet se v České republice čtvrtletně zvýšilo o 25%
- Každá sedmá karta Visa je nyní bezkontaktní
"Od roku 2007 se nám napříč celou Evropou podařilo vytvořit tzv. bezkontaktní ekosystém. Tento systém funguje
velmi dobře, naplnily se tak naše předpoklady, že spotřebitel i obchodník rychle rozpoznali jeho přidanou
hodnotu. Trhy v Británii, Polsku a Slovensku jsou průkopníky v používání bezkontaktní technologie, takže naším
cílem je samozřejmě pokračovat ve stejném duchu i zde u nás. Do konce tohoto roku budou moci Evropané
uskutečnit měsíčně více než 52 milionů bezkontaktních transakcí”, sdělil Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa
Europe pro Českou a Slovenskou republiku.
Bezkontaktní platby napříč Evropou:
- V Evropě je nyní přes 58 milionu aktivně používaných bezkontaktních karet
- Bezkontaktní karty a telefony s aplikací Visa payWave mohou být použity v celé Evropě na 797 000 místech,
která tyto platby přijímají
- V Evropě je v současnosti 39 bezkontaktních mobilních platebních projektů Visa
- Bezkontaktní transakce vzrostly během tří měsíců o 46%
*Údaje z března 2013 Bezkontaktní statistiky na vybraných trzích,
Francie
6,7 milionu bezkontaktních karet
16 milionu karet na trhu do konce roku 2013
120 000 bezkontaktních terminálů
Polsko
57 milionu utraceno prostřednictvím bezkontaktních karet a mobilů měsíčně
10 milionu bezkontaktních transakcí měsíčně
8,6 milionu bezkontaktních karet v oběhu a 116 000 terminálů
Slovensko
1 milion bezkontaktních transakcí v březnu 2013
Více než 1,3 milionu bezkontaktních karet
Více než 10 000 bezkontaktních terminálů
Španělsko
0,9 milionu bezkontaktních transakcí v březnu 2013
2,9 milionu karet na trhu a 183 000 bezkontaktních terminálů
7,5 milionu karet do konce roku 2013
Turecko
Více než 6 milionů bezkontaktních karet
8,5 milionu karet na trhu do konce roku 2013
69 000 bezkontaktních terminálů
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EXKLUZÍVNĚ
Rok 2033 - statická jména a hesla stále s námi?
Jak bude vypadat elektronické bankovnictví za dvacet let? Budeme v roce 2033 stále používat
statická jména a hesla nebo budeme mít v těle zabudované čipy a vše bude otázkou biometrik? O
tom, co nás (možná) čeká a nemine, jsem si popovídal s Jiřím Benešem, obchodním ředitelem
společnosti MONET+.
Roman Kotlán, cardmag: Jirko, jaký vývoj v elektronické komunikaci předpokládáte během
následujících let?
Jiří Beneš, MONET+: To je tak trochu věštění z křišťálové koule. Pokud se ohlédneš o 20 let zpátky a
promítneš si do toho dnešek, tak jediné, čím si můžeš být jistý je to, že za pár desítek let bude zase všechno
úplně jinak. Osobně očekávám další zintenzivnění digitalizace světa kolem nás, jednodušší a intuitivněji ovládané
periferie, prostřednictvím kterých do tohoto digitálního světa budeme vstupovat. S tím vším samozřejmě rostoucí
konflikt mezi digitálními statky veřejnými a soukromými a uvědomění si kritické potřeby ochrany privátních dat.
To znamená bezpečnost. Myslím, že všichni si po pár exemplárních průšvizích, které nevyhnutelně přijdou,
uvědomíme, jak zranitelní reálně jsme a budeme s tím chtít něco dělat. Asi jsem Ti nic převratného nepověděl,
ale můžu slíbit, že více se budeš moci dozvědět už v září.
Roman Kotlán, cardmag: Co plánujete v září?
Jiří Beneš, MONET+: Již devátý ročník tradiční odborné konference SMART
WORLD, která se zaměřuje jak na „palčivá témata naší digitální současnosti“, tak
především na aktuální trendy dalšího směřování informačních technologií v retailově
orientovaných aplikačních segmentech. Letošní program cílí mimo jiné právě na vývoj
v oblasti elektronického bankovnictví, multifunkční tendence v platebních kartách, prudký nástup mobilních
technologií a taky na srovnání stavu českých projektů státem vydávaných elektronických identifikačních dokladů
s našimi sousedy. Takže věštit z koule a psát možný scénář seriálu o budoucnosti budou moci i čtenáři CardMagu
spolu s námi už na této konferenci.
Roman Kotlán, cardmag.: Kdy se konference SMART WORLD koná?
Jiří Beneš, MONET+: 26. až 27. září v Brně v hotelu Orea Wellness Santon na Brněnské přehradě.
Roman Kotlán, cardmag: Necháte nás nahlédnout trochu pod pokličku?
Jiří Beneš, MONET+: Chtěli jsme v programu zaujmout nejen odborníky z praxe, ale také z akademické půdy.
Protože bude letos SMART WORLD v Brně, prostor dostanou i místní zástupci. V odborné části konference
vystoupí mimo jiné Václav Matyáš, proděkan z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, se kterou nás pojí
dlouhodobá spolupráce. Nejvyšší zástupci Jihomoravského kraje přednesou svůj pohled na problematiku
dopravních karet, jejichž nasazení kraj intenzivně připravuje. Z úplně jiného prostředí zazní hlas jednoho ze startupů podporovaných Jihomoravským inovačním centrem. Pozvání vystoupit na SMART WORLDu přijali i někteří
prezentátoři, které čtenáři CardMagu dobře znají z CardFora.
Na druhý konferenční den pak ve spolupráci
s Asociací poskytovatelů mobilních služeb připravujeme odborný workshop zaměřený na NFC technologie.
Roman Kotlán, cardmag: Kde najdou zájemci informace o konferenci?
Jiří Beneš, MONET+: Na internetových stránkách www.konference-smartworld.cz jsou dostupné všechny
informace ke konferenci a taktéž i formulář k on-line registraci. Věřím, že zvolená témata mohou být zajímavá i
pro čtenáře CardMagu. A navíc - v září bývá ještě „na príglu“ krásně!
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MARKETING
Společnost Visa Europe odstartovala v 19 evropských zemích, včetně ČR,
šestý ročník kampaně „Flow Faster“
Praha, 3. června 2013 - Nejnovější komunikační kampaň asociace Visa Europe
„Flow Faster“ dnes startuje v 19 evropských zemích, včetně České republiky. Cílem
kampaně je zvýšit povědomí o nových platebních technologiích Visa, podpořit
důvěru v ně a také inspirovat spotřebitele k bezpečnému používání bezkontaktních, NFC a on-line
platebních služeb.
Kampaň využije vícekanálové přístupy, včetně rozsáhlého televizního a digitálního pokrytí a bude přizpůsobena
konkrétnímu trhu země. Kampaň společnosti Visa Europe, která se úspěšně koná už šestým rokem, osloví okolo
300 milionu lidí po celé Evropě. Devadesátisekundové video, které je součástí brandové kampaně Visa Europe, se
dnes objeví napříč všemi hlavními českými televizními kanály. Kampaň také podpoří billboardy různých formátů
v klíčových městech České republiky a objeví se i na nejnavštěvovanějších českých webech.
"Visa nabídne spotřebitelům řadu nových způsobů, jak platit. Kampaň oslavuje jednoduchost našich
platebních inovací, ať už jste kdekoli a chcete platit jakýmkoli způsobem. Chceme v lidech vzbudit
pozitivní pocity z nových produktů a služeb. Kampaň prostřednictvím televizní reklamy ukáže, jak si
i člověk ve zralejším věku může díky inovacím v technologiích zjednodušit svůj každodenní život a
využít výhody platby kartou. K největším z nich patří rychlost, pohodlnost a snadné používání.
Doufáme, že naše nová práce bude přijata stejně úspěšně jako předchozí kampaně, které jsme
realizovali ", sdělil Mariano Dima, vedoucí marketingu společnosti Visa Europe.
Za šest let od prvního uvedení kampaně „Flow Faster“ na trh bylo
každé deváté euro utraceno kartou Visa - nyní je s ní zaplaceno
každých 6,75 euro a veškeré evropské útraty se zvýšily z 883
miliard na 1,03 bilionu euro. Během této doby dosáhla společnost
Visa historického maxima a nedávno zveřejněná studie Brand Z,
zařadila společnost Visa mezi nejcennější světové firemní značky
roku 2013. Společnost Visa, která se stala lídrem v mobilních,
bezkontaktních a on-line platbách, uvádí, že roční útraty
prostřednictvím online nakupování se v Evropě poprvé vyšplhaly
na 212 miliard euro (5,212 bilionu Kč), což je oproti předchozímu
roku nárůst o 16%. Letošní brandová kampaň Visa Europe si klade za cíl ukázat držitelům karet Visa, že se při
jejich používání mohou cítit bezpečně, bez obav ze zneužití jejich karty. Kampaň Visa Europe „Flow Faster“ se
také bude snažit spotřebitele přesvědčit, že novinky ve světě plateb, které kampaň představí, mohou výrazně
usnadnit život díky rychlejším a pohotovějším platbám.
Hlavní cíle kampaně:





Zvýšit povědomí o nových platebních technologiích Visa a důvěru v ně
Inspirovat spotřebitele k bezpečnému používání bezkontaktních, mobilních a on-line platebních služeb

Budovat hodnotu značky Visa
Podpořit inovační kredit Visa
Video k brandové kampani si můžete stáhnout na následujícím odkazu: https://www.wetransfer.com/
downloads/45e8bf270bdcfecb413a4528968912f620130530154540/7d32ef.
cardmag l roman kotlán l grayling
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MasterCard představil multifunkční karty MasterCard PayPass™
Společnost MasterCard představila českému trhu na konferenci Cardforum projekt multifunkčních platebních
karet. Cardforum je odborná konference organizovaná každoročně již od roku 2000, která se zaměřuje na odvětví
platebních karet a související oblasti. Návštěvníci - bankéři a specialisté z oboru - dostali předplacené multifunkční
nálepky, které, kromě klasických funkcí standardní platební karty, nabízí i další doplňkové funkce.
Multifunkční nálepky MasterCard PayPass™ na Cardforum 2013
umožnily:
• Platby na všech terminálech MasterCard PayPass™.
• Identifikaci, registraci a sloužily pro umožnění vstupu.
• Vstupenky na akce.
• Lístky na dopravu.
Multifunkční nálepky MasterCard PayPass™ také umožňují:
• Platbu pomocí aplikace MasterCard Mobile a na internetu.
• Zobrazit seznamy online transakcí a zůstatek na kartě.
• Nabízí možnost omezit používání karet u konkrétního obchodníka nebo propojení s věrnostním programem.
• Odměny za placení (a dobíjení).
• Věrnostní program.
• Výhody - zážitky k nezaplacení - pro držitele prémiových karet MasterCard.
Testování multifunkčních karet v praxi - Cardforum 2013
Účastníci Cardfora měli možnost vyzkoušet multifunkční karty v praxi již v průběhu konference a v pražské ZOO.
Cestou do Ostravy na konferenci se mohli ve vlaku registrovat pomocí své karty PayPass a následně obdrželi SMS
obsahující další instrukce ohledně možnosti
platit na cestě PayPass kartou za
občerstvení. Ve chvíli, kdy dorazili na místo
konference, sloužila karta jako identifikační a
umožňovala vstup do salónku MasterCard
Lounge na Cardforu. Účastníci konference
zde mohli svou kartu dobít a poté s ní platit
na kterémkoliv PayPass terminálu na akci.
Karta pro účastníky funguje dokonce i po
skončení konference. Až do konce srpna
slouží jako volná vstupenka do pražské ZOO.
Návštěvníci jednoduše přiloží v ZOO kartu
k PayPass terminálu a systém automaticky
rozpozná jejich předplacenou vstupenku.
Pražská
ZOO
je
plně
vybavená
bezkontaktními terminály; proto může být
tato karta použita také jako standardní
platební karta PayPass například k nákupu
suvenýrů.
Multifunkční karty MasterCard - další kroky
Toto řešení od společnosti MasterCard je plně vyvinuté a připravené k tomu, aby bylo přijímáno převážně jako
ekonomické dopravní řešení pro lokální města v České republice. Dopravní
multifunkční karty MasterCard se již úspěšně používají např. v Bratislavě,
Liberci, ze zahraničí třeba v Polsku. Toto řešení však zůstává stále plně
nevyužité. „Co se týká dopravního řešení, nejenže pro vládu to
znamená skoro nulové výdaje na zavedení takového projektu, ale
také lidé získají jednu kartu s mnoha funkcemi v jednom,“ říká
Miroslav Lukeš, generální ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku a
Slovensko. “Největší výhodou multifunkčních platebních řešení je
jejich variabilita a flexibilita. Umožňují zobrazit historii transakcí,
zůstatek na kartě nebo mohou být použity jako vstupenka a nabízet
Multifunkční nálepka MasterCard PayPass z Cardforum 2013
různé odměny,“ dodává Miroslav Lukeš.
cardmag l mastercard
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MasterCard sa stala oficiálnou platobnou kartou turnaja Roland Garros
Praha, 15. mája 2013 - MasterCard®, jednotka v inteligentných, pohodlných a bezpečných platbách,
oznámila uzavretie partnerstva s Francúzskou tenisovou federáciou a stala sa oficiálnou platobnou
kartou turnaja Roland HYPERLINK "http://www.rolandgarros.com/en_FR/news/articles/2012-1129/201211291354195276009.html"GarrosHYPERLINK
"http://www.rolandgarros.com/en_FR/
news/articles/2012-11-29/201211291354195276009.html", jedného zo štyroch tenisových Grand
Slamov. Týmto partnerstvom začína päťročná spolupráca medzi Francúzskou tenisovou federáciou
a spoločnosťou MasterCard, čím sa spoja odborné znalosti a skúsenosti z oblasti technológií a
platieb spoločnosti MasterCard so skvelými schopnosťami organizácie, akou je Francúzska tenisová
federácia.
„Toto je skvelá príležitosť na posilnenie nášho partnerstva s Roland Garros a French Open. Ide o
jednu z najväčších udalostí roku, čo len dokazuje skúsenosť spoločnosti MasterCard so
sponzorovaním športov po celom svete a odhodlanie ponúkať svojim klientom a tenisovým
fanúšikom jedinečné zážitky na nezaplatenie počas celého turnaja,“ vysvetľuje Alfredo Gangotena,
marketingový riaditeľ spoločnosti MasterCard. „Touto akciou prinášame našim zákazníkom a držiteľom
kariet MasterCard možnosť užiť si a znovu objaviť Paríž, mesto na nezaplatenie, a to jedinečným
spôsobom - s poprednými partnermi, miestami a inštitúciami vybranými špeciálne pre túto
príležitosť,“ dodáva Gangotena.
Vďaka tomu, že sa Paríž stala členom programu MasterCard Mestá na nezaplatenie - Paríž na
nezaplatenie, bude spoločnosť MasterCard počas French Open poskytovať prednostný prístup
k tomu najlepšiemu z Paríža a predstaví balíček exkluzívnych ponúk a zážitkov vytvorených
špeciálne pre Parížanov a návštevníkov turnaja. Partnermi sú popredné parížske divadlá, múzeá,
reštaurácie a obchodné domy, ako: Garnier Opera, Grand Palais, divadlo Châtelet theater a
Disneyland Paris. Sponzoring spoločnosti MasterCard pokrýva široké spektrum športových udalostí, ako napr. Ligu
majstrov alebo vystúpenie Beyonce či Justina Timberlakea. Fanúšikovia Roland Garros a klienti MasterCard tak
budú môcť využiť atraktívne výsady, ako napríklad vstupy na večierky, exkluzívne miesta na turnajoch, špeciálne
ponuky, prístup do zákulisia a mnoho ďalších zážitkov na nezaplatenie.
„Veľmi nás teší zahájenie spolupráce so spoločnosťou MasterCard, jednou z najprestížnejších
značiek na svete,“ zdôraznil Michel Grach, riaditeľ oddelenia pre styk s médiami a sponzoring
Francúzskej tenisovej federácie. „Veríme, že prítomnosť a odhodlanie spoločnosti MasterCard
prispeje k úspechu tejto sezóny Roland Garros, rovnako ako aj tých budúcich,“ dopĺňa Grach.
cardmag l roman kotlán l ogilvy
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Češi používají kreditní karty na zahraničních dovolených stále častěji
Praha, září 2013 - V období letních prázdnin se výrazně zvyšuje frekvence, s jakou Češi na
svých zahraničních cestách využívají kreditní karty pro platby u obchodníků a výběry hotovosti z
bankomatů. To potvrzují i aktuální data Citibank Europe plc, podle kterých se počet zahraničních
transakcí se Citi kreditními kartami v červenci 2013 téměř zdvojnásobil (nárůst o 90%) ve
srovnání s průměrným počtem transakcí provedených kreditními kartami za jeden měsíc v první
polovině letošního roku. O více než polovinu narostl i celkový objem těchto transakcí (nárůst o 55%). Podobný
trend byl patrný i v srpnu letošního roku. Podíl Citibank na zahraničních transakcích realizovaných českými držiteli
kreditních karet představuje zhruba pětinu českého trhu.
Kreditkami v zahraničí platíme častěji, kartu používáme i na úhradu nižších částek
Za oblibou využívání kreditních karet v zahraničí stojí především komfort při placení kreditní kartou nebo
bezkontaktní platební nálepkou a zároveň vyšší bezpečnost, protože na rozdíl od hotovosti klienti při ztrátě
kreditní karty o své peníze nepřijdou. „Ve srovnání s minulými roky je přes letní měsíce patrný
především značný nárůst počtu transakcí uskutečněných kreditními kartami v zahraničí. Jejich
objem už roste pozvolněji. Češi neváhají kreditní kartu využít i pro úhradu menších částek, včetně
plateb v supermarketech, restauracích nebo při vstupu na prohlídku památek,“ říká Milan Řezníček,
manažer kreditních karet Citibank. Průměrná výše transakce na kreditní kartě Citibank v zahraničí dosahuje 2 136
Kč.
Dlouhé bezúročné období je výhodou
Klienti při využívání kreditních karet profitují z dlouhého bezúročného období, které je u Citi kreditních karet až 55
dní. To jim umožňuje čerpat od banky peníze v rámci jim stanoveném kreditním limitu a při včasném splacení celé
dlužné částky během bezúročného období i zcela bez úroků. Citi kreditní karty navíc umožňují využívat atraktivní
až 25% slevy poskytovanými partnery v rámci programu Citi Club z oblasti gastronomie, nakupování, sportu,
cestování, zdraví a péče o tělo. Exkluzivní výhody v řadě hotelů po celém světě pro klienty Citibank přináší
program výhod Hotel Privileges.
„V zahraničí je zcela běžné platit kreditní kartou. Jsou chvíle, kdy se bez ní turisté neobejdou.
Například na mnoha místech při pronájmu automobilu. Kreditní karta vzbuzuje důvěru, protože
znamená, že její držitel je bonitní, bankou prověřený klient,“ dodává Milan Řezníček. Platit kreditní
kartou v zahraničí je vzhledem k lepšímu směnnému kurzu obecně výhodnější, než si měnit peníze na dovolenou
ve směnárně. Zároveň se významně snižuje riziko, že držitel kreditní karty přijde o své peníze následkem její
ztráty nebo odcizení. Kreditní kartu je i ze zahraničí možné okamžitě zablokovat a zabránit tak jejímu případnému
zneužití. V rámci kreditní karty může být sjednáno také např. volitelné cestovní pojištění. Není tedy nutné se
zabývat sjednáváním jednorázového pojištění před cestou do zahraničí, cestovní pojištění ke kartě lze sjednat již v
rámci žádosti o kreditní kartu.
O Citi
Citi, přední globální společnost poskytující finanční služby, spravuje přibližně 200 milionů klientských účtů a
podniká ve více než 160 zemích světa. Citi poskytuje fyzickým osobám, firmám, vládám a institucím širokou řadu
finančních produktů a služeb včetně osobního bankovnictví a úvěrových produktů, firemního a investičního
bankovnictví, obchodování s cennými papíry, transakčních služeb a wealth managementu.
Pro více informací navštivte www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog:
http://new.citi.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi.
Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva se sídlem Dublin, North Wall Quay 1,
Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou obchodní činnost
v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5,
Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ 28198131, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl A, vložka 59288 a je spřízněnou společností Citigroup, Inc.
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S MasterCard na festivaly Balaton Sound nebo Sziget
Praha, červen 2013 - Společnost MasterCard®, jednička v inteligentních, pohodlných a bezpečných
platbách, nabídla svým fanouškům na Facebooku možnost vyhrát lístky na maďarské hudební
festivaly Balaton Sound a Sziget. Ve hře byly i další hodnotné ceny.
Společnost MasterCard přichystala originální soutěž pro fanoušky své stránky na Facebooku. Soutěže se fanoušci
mohou zúčastnit prostřednictvím speciální aplikace. Účast byla podmíněna kliknutím na „To se mi líbí“ na stránce
společnosti MasterCard. „MasterCard by rád odměnil své fanoušky nezapomenutelným letním
zážitkem. Návštěva festivalů Balaton Sound a Sziget jimi bezesporu bude. Prostřednictvím dalších
výher v podobě předplacených platebních nálepek se snažíme rozšířit povědomí o možnosti
bezkontaktního placení, které je rychlé a jednoduché nejen z pohledu zákazníka, ale i obchodníka“,
říká Tereza Janková, marketingová ředitelka MasterCard Europe pro Českou republiku a Slovensko.
Balaton Sound
Festival Balaton Sound se konal ve dnech 11. 14. července. Soutěž o lístky na festival
probíhala ve dnech 26. června až 7. července.
Úkolem soutěžících bylo co nejhlasitěji křičet po
co nejdelší dobu (20 sekund) jméno
festivalového interpreta. Po spuštění aplikace
se uživateli automaticky zapla webkamera a
hlasitost jeho křiku byla zaznamenávána a
měřena „hlukoměrem“. Intenzitu svého křiku
uživatel viděl na grafické křivce. Aplikace křik
následně vyhodnotila a obodovala. Video se
poté uložilo na server a bylo možné jej sdílet
s přáteli.
Po ukončení soutěže bylo vylosováno 10
soutěžících, kteří byli odměněni 2 vstupenkami
a 2 kartami sticker předplacenými na částku 20
€. Dalších 70 šťastlivců dostalo po 1 ks
předplacené karty sticker na 20 € a celkem 10
nejoriginálnějších videí bylo odměněno taktéž
stickerem v hodnotě 20 €. 10 nejlepších výkonů
bude sestříháno do jednoho videa, které bude
sdíleno na Facebooku.
Sziget festival
Další maďarský festival Sziget se konal 5. - 12. srpna v Budapešti. Soutěž o lístky byla spuštěna 12. července a
skončila 28. července. Soutěžní podmínky i úkol byly totožné se soutěží o lístky na Balaton Sound. Stejné to bylo i
s odměnami pro výherce. Celkem tedy společnost MasterCard soutěžícím rozdala 20 lístků na každý festival a
dohromady 200 předplacených stickerů na 20 €.
Aplikaci na facebooku najdete pod tímto odkazem:
https://www.facebook.com/MasterCardSK/app_169192626591791
cardmag l roman kotlán l ogilvy

Podpořte Zoo Praha s MasterCard PayPass™
Praha, 11. července 2013 - Společnost MasterCard®, jednička v inteligentních,
pohodlných a bezpečných platbách, se rozhodla podpořit Zoo Praha při rekonstrukci
po povodních. Od 1. 7. do 31. 8. 2013 za každou bezkontaktní platbu MasterCard
přispěje 5 Kč na její obnovu. Navíc bude přispěno 1 Kč za každou aktivní MasterCard®
PayPass™ kartu, která v tomto období uskuteční jakoukoli transakci.
„Kampaní Přidejte se k nám chceme podpořit obnovu Zoo Praha po povodni. Koncept spojení charity s platou
kartou využívá MasterCard pro podporu různých projektů na celém světě. Věřím, že kamaň tohoto typu bude
úspěšná i v České republice,“ říká Tereza Janková, marketingová ředitelka MasterCard Europe pro Českou
republiku a Slovensko. „Bezkontaktní platby si získávají u držitelů i obchodníků velkou oblibu především díky
rychlosti odbavení u pokladny.“ Všichni návštěvníci, kteří budou přes léto od 1. 7. do 31. 8. 2013 v Zoo Praha
platit bezkontaktně, přispějí 5 Kč z každé platby na projekt Přidejte se k nám. MasterCard zároveň přispěje 1 Kč
za každou aktivní MasterCard® PayPas kartu, která v tomto období uskuteční jakoukoli transakci.
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„Bezkontaktními terminály jsou vybavené pokladny u
vstupu a obchody se suvenýry. Chceme tím urychlit
odbavení návštěvníků a zkrátit tak čas, který tráví ve
frontě,“ říká Vít Kahle, náměstek pro kontakt s veřejností
Zoologické zahrady hl. m. Prahy. „Je skvělé, že kampaň Přidejte
se k nám pomůže získat další finance k obnově povodní
poškozené jižní části Zoo Praha, k výstavbě nového
pavilonu pro gorily v nezáplavové zóně i k aktivitám na
záchranu ohrožených druhů ve volné přírodě,“ dodává Vít
Kahle.
Peníze budou využity jak na obnovu Zoo, tak na projekt Toulavý
autobus, který pomáhá chránit gorily ve střední Africe. „V rámci
projektu Toulavý autobus, se dopravují děti z pralesních
oblastí Kamerunu, aby v tamních záchranných stanicích
absolvovaly vzdělávací program. Především ale, aby spatřily
gorily nikoli jako maso na talíři, nýbrž jako fascinující živé
tvory. Jízdy probíhají v období sucha, tedy od prosince do
dubna a od srpna do září. První jízda se uskutečnila už v
lednu 2013 za účasti patrona projektu, fotbalisty Karla
Poborského,“ doplňuje Vít Kahle.
Bezkontaktní platby
Bezkontaktní platební technologie PayPass výrazně urychluje proces platby, protože celá transakce je provedena
přibližně do 5 sekund. Držitel karty ji jednoduše přiloží k terminálu PayPass, který přečte potřebné údaje. Díky
tomu je možné do 500 Kč nakupovat zboží bez potřeby zadávat PIN kód či vkládat kartu do čtecího zařízení. Při
nákupech převyšujících částku 500 Kč je držitel karty požádán o autorizaci platby svým podpisem nebo zadáním
PIN kódu. Bezkontaktní platební technologie MasterCard PayPass nemusí být vázána pouze na klasickou platební
kartu, platit s PayPass je možné i pomocí speciální nálepky. Ta se dá přilepit například na zadní kryt mobilního
telefonu, čímž získáte pohodlný platební nástroj, který můžete mít vždy po ruce. Placení touto nálepkou probíhá
stejně jako u jakékoliv platební karty s technologií PayPass. Přispívat se bude i na Facebooku. MasterCard v
období od 1. 7. do 26. 7. 2013 přispěje za každý hlas v aplikaci od stávajících i nových fanoušků facebookového
profilu MasterCard CZ 5 Kč na pražskou zoo.
Více informací na https://www.facebook.com/MasterCardCZ/app_554945107876986
cardmag l roman kotlán l ogilvy

S MasterCard® na utkání UEFA Super Cup
Praha, 25. července 2013 - Společnost MasterCard®, jednička v inteligentních, pohodlných a
bezpečných platbách, se stala oficiálním partnerem zápasu UEFA Super Cup 2013. Zápas mezi FC
Bayern Mnichov a Chelsea FC se poprvé v historii uskutečnil na české půdě a to 30. srpna 2013 v
pražské Eden Aréně. Zároveň se mohli fanoušci zúčastnit fotbalové soutěže, která se uskuteční od
22. července do 14. srpna 2013 na oficiální facebookové stránce MasterCard Česká republika.
„Věříme, že soutěž zaujala hodně fanoušků bez rozdílu věku či pohlaví, neboť
odměny a výhry byly opravdu k nezaplacení. Na deset nejlepších čekaly lístky na
zápas UEFA Super Cupu mezi FC Bayern München a Chelsea FC, které se jinak
v České republice velmi těžce sháněly. Dále mohli soutěžící vyhrát vstupenky na
trénink den před zápasem, batohy nebo čepice Champions League, USB, parádní
trička MasterCard a další hodnotné ceny v podobě např. předplacených karet
PayPass™ nebo dárkových poukazů od společnosti SPORTISIMO,“ řekla Tereza
Janková, marketingová ředitelka MasterCard Europe pro Českou republiku a
Slovensko.
A jak se o ceny soutěžilo? Stačilo dát „Like“ facebookové stránce MasterCard a od
22. července do 14. srpna hrát na této stránce novou fotbalovou hru a projít
kvalifikací až do velkého finále. Cílem hry bylo nastřílet co nejvíce branek v časovém
limitu 90 vteřin. Každý den jeden ze soutěžících postoupil do velkého finále, které
se konalo 23. srpna 2013.
„Ve velkém finále měli fanoušci možnost vyzkoušet unikátní novinku a to střílení z fotbalového děla
na reálného brankáře. Dělo fanoušci ovládali z pohodlí domova přes Facebook a vše živě přenášely
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kamery tak, aby byli fanoušci na
Facebooku stále v obraze,“ dodává Tereza
Janková. „Od společnosti SPORTISIMO mohli
navíc po celou dobu soutěže získávat
SPORTISIMO BONUS, čili kód v podobě 30
sekund do hry navíc. Tento kód získali online i
offline cestou. Online díky nákupu na e-shopu
www.sportisimo.cz,
kdy
byl
kód
zaslán
zákazníkovi e-mailem. Další způsob získání kódu
bylo pak díky nákupům v prodejnách
SPORTISIMO,“ říká Martina Kudláčková,
ředitelka nákupu a marketingu. „Po zakoupení
zboží kartou MasterCard® nebo Maestro®
alespoň za 1000 Kč dostal zákazník leták s
registračním kódem. Více informací a podrobný manuál hry byly umístěné na našich webových a facebookových
stránkách,“ doplňuje Tereza Janková.
V den konání zápasu, tedy 30. srpna, byl navíc před Eden Arénou umístěn MasterCard Playground, neboli
zábavné centrum pro všechny fotbalové nadšence. Fanoušci jednotlivých týmů mohli mezi sebou nejrůznějším
způsobem soutěžit, například ve zpívání fotbalových chorálů a hesel nebo v penaltovém rozstřelu. Za odměnu
mohli opět získat různé hodnotné ceny.
Více informací na: https://www.facebook.com/MasterCardCZ?ref=hl
cardmag l roman kotlán l ogilvy
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TECHNOLOGIE
3D Secure zvyšuje bezpečnost internetových plateb nově u GE Money Bank
Praha, červenec 2013 - GE Money Bank ve spolupráci s Global Payments Europe nabízí od 23.
července 2013 novou vrstvu zabezpečení internetových plateb pomocí technologie 3D Secure. Tato
nová služba, odpovídající nejlepším současným technologiím i bezpečnostním standardům, dává
klientům GE Money Bank jistotu, že s jejich kartou nezaplatí nikdo jiný.
GE Money Bank je prvním klientem, který tuto novinku od společnosti Global Payments Europe implementoval.
Mezi hlavní výhody, které toto nové řešení bance přináší, patří robustnost zcela nové infrastruktury fungující na
dvou nezávislých větvích. Díky tomu je produkt vysoce odolný proti výpadkům a připraven pro nepřetržitý provoz.
Odpovídá také posledním poznatkům v oblasti „user experience“ (užívají se kryptované WebServices a unikátní
ověřovací heslo se generuje zvlášť pro každou transakci). Služba byla vytvořena na základě předpokladu
dynamického růstu množství plateb kartami a je tedy stavěna tak, aby bez problému zvládala zpracovat vysoké
množství internetových transakcí. Kromě moderní infrastruktury je samozřejmostí i plná certifikace MasterCard a
VISA.
Sdílení takto robustní infrastruktury a doprovodných služeb je pro banky velkým přínosem, protože umožňuje těžit
z výrazných úspor z rozsahu. Bankám implementace 3D Secure přináší ale i další výhody, zejména ochranu proti
podvodům na internetu, lepší pozici při řešení chargebacků a úsporu na interchange fee (u MasterCardu jsou
takto ověřené transakce zvýhodněny bonusem 0,3% z interchange fee, čímž issuerské banky získají až miliony
korun ročně).
Ke 3D Secure nabízí navíc Global Payments Europe i méně obvyklé funkcionality, které uživatelům usnadní
používání této služby. Zahrnují například ověřovací stránku v několika jazykových mutacích, bezpečnostní
nastavení, jako je mimo jiné zažádání o opakované zaslání hesla, blokace mobilního zařízení při
několikanásobném zadání nesprávného hesla a další. Lze také stanovit různé možnosti spuštění služby. Služba
například nabízí nastavení, kdy několik prvních transakcí (obvykle 3 - 5) lze povolit i bez potvrzení SMS kódem,
aby měli držitelé karet čas zaregistrovat si v systému své aktuální telefonní číslo a následné platby již pomocí SMS
ověřovat.
Velký efekt má tato služba i na držitele karet, kteří mohou ještě více důvěřovat transakcím na internetu (riziko
zneužití karty za použití technologie 3D Secure je zcela minimální). Při platbě kartou u obchodníků, kteří tuto
službu podporují, přijde klientům GE Money Bank jednorázové heslo prostřednictvím SMS zprávy na mobilní
telefon, čímž získávají jistotu, že na internetu nemůže s jejich kartou zaplatit nikdo jiný. Služba 3D Secure je k
dispozici non-stop a její aktivace i zasílání hesla prostřednictvím SMS je pro klienty GE Money Bank zdarma.
Aktivace zasílání SMS zpráv s 3D Secure heslem lze provést pohodlně při placení kartou na internetu,
v internetovém bankovnictví, na pobočce banky nebo na lince zákaznického servisu.
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Telefónica a MasterCard připravují mobilní POS terminály k akceptaci platebních karet.
První produkt svého druhu na světě
Praha, 6. srpna 2013 - Společnost Telefónica Czech Republic, a.s. za podpory MasterCard Europe a
dalších partnerů připravují v České republice spuštění pilotního projektu mobilních
POS terminálů pod názvem mPO2S. Jedná se o přenosné platební terminály
s označením iSMP dodávané společností Ingenico. Ty jsou určeny pro všechny
zájemce z řad drobných podnikatelů a živnostníků, kteří doposud z různých důvodů
neměli možnost akceptovat bezhotovostní platby. Jsou to první certifikované a
schválené mobilní terminály na světě, které dokáží přijímat bezkontaktní platby přes
rozhraní NFC např. PayPass. Díky tomuto unikátnímu produktu bude možné platit kartou i
řemeslníkům či drobným obchodníkům na tržištích.
Nyní tak bude možné platit nejen bezkontaktními platebními kartami, ale i NFC telefony s platebními kartami
uloženými na NFC SIM, které O2 nabízí jako první mobilní operátor v České republice už od loňského roku ve
spolupráci se dvěma bankami. Samozřejmě je terminál vybaven i kontaktním rozhraním pro platby kartou s EMV
chipem nebo magnetickým proužkem. Zúčtování karetních transakcí, tedy acquiring, bude probíhat
prostřednictvím Československé obchodní banky, a.s., která zajistí, aby byly platby kartami provedené na mPO2S
připsány na účet obchodníka u jeho stávající banky.
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Produkt mPO2S je určen malým firmám, drobným podnikatelům a živnostníkům, kteří v současné době platby
kartou nepřijímají. K akceptaci karet jim bude stačit jen malý přenosný terminál a jakýkoliv chytrý telefon nebo
tablet s operačním systémem Android (od verze 4.1) nebo iOS (od verze 6) s datovým připojením. Obchodník do
svého telefonu či tabletu zdarma stáhne aplikaci, kterou pro Telefónicu vyvinula zlínská společnost Monet+, a.s.
Aplikace nabízí prostředí a funkce běžné pokladny. Pro realizaci platby obchodník jednoduše zadá do aplikace
částku za nákup a zákazník ji zaplatí svou platební kartou na mobilním terminálu mPO2S tak, jak je běžně zvyklý.
Potvrzení o platbě kartou může obchodník odeslat kupujícímu elektronicky formou SMS nebo mailové zprávy.
„Na českém trhu je přibližně 320 000 firem, pro které je tento typ terminálu vhodný. Většina těchto
firem využívá nějakou službu od O2 a naši obchodníci mají tedy přímý kontakt s potencionálními
zájemci o tento produkt. Věřím, že řadu z nich naše nabídka zaujme. Jednou z velkých výhod je, že
mobilní terminály jsou kompaktní, lehce přenosné a dají se používat i mimo provozovnu
podnikatele. Další předností je, že umí přijímat všechny typy karet,“ uvedl Josef Puczok, Businness
Development Manager NFC & Financial Services, který je ve společnosti Telefónica zodpovědný za vývoj produktu
mPO2S. Masové rozšíření produktu mobilních terminálů mPO2S očekává Josef Puczok do 3 let. Na základě
zkušeností z pilotního projektu zváží Telefónica jeho rozšíření i na Slovensko.
„MasterCard celosvětově podporuje vývoj nových mobilních platebních terminálů. Jsme hrdí, že
společně s Telefónicou spouštíme jako první tento inovativní platební terminál, který podporuje
také platby NFC, právě v České republice,“ doplnil Richard Walitza, ředitel pro rozvoj mobilních plateb a
inovací MasterCard Europe pro Českou republiku a Slovensko.
Průběh platby:
1. Zákazník si vybere zboží
2. Obchodník namarkuje zboží do aplikace v chytrém
telefonu nebo tabletu (obchodník buď zadá celkovou
částku za nákup, nebo vybere položky nákupu z předem
definovaného seznamu)
3. Chytrý telefon/tablet se přes Bluetooth spojí
s mobilním platebním terminálem mPO2S a vyzve
zákazníka k platbě
4. Zákazník použije na mobilním terminálu mPO2S svou
platební kartu tak, jak je zvyklý (přiloží pro bezkontaktní
platbu, vloží pro EMV chip nebo protáhne při použití
magnetického proužku) a v případě potřeby zadá na
terminálu svůj PIN
5.Během pár vteřin proběhne ověření transakce
6. Na chytrém telefonu/tabletu i mobilním terminálu se objeví potvrzení o platbě, které je možné zaslat
zákazníkovi přímo z aplikace prostřednictvím SMS nebo emailem
Výhody pro podnikatele a živnostníky
Je prokázáno, že když nakupující není omezen jen hotovostí, kterou má zrovna u sebe, a může zaplatit i kartou,
zvyšuje se průměrná částka nákupu. Díky mobilním terminálům může akceptovat platební karty každý drobný
živnostník či podnikatel. Platby kartou se najednou dostávají například ke stánkařům, řemeslníkům nebo malým
poskytovatelům služeb. Mezi další výhody patří:
- nové a dodatečné tržby díky akceptaci platebních karet, spontánní nákupy
- rozšíření klientské báze o klienty s vyššími příjmy, kteří jsou zvyklí platit bezhotovostně
- nové prodeje díky možnosti okamžitého uzavření a zaplacení (např. pojistné smlouvy, servisní zásahy apod.)
- zvýšení pohodlí pro zákazníky a konkurenční výhoda
"Informační linka 1188 se svou nonstop havarijní službou pro domácnosti i firmy - Řemeslníci 1188 - velmi
oceňuje nový způsob úhrady služeb platební kartou přímo z domova zákazníka a jsme velmi rádi, že jsme do
tohoto projektu zapojeni od samého začátku. Našim výjezdovým skupinám, řemeslníkům, opravářům,
instalatérům, zámečníkům, topenářům, sklenářům, se velmi často stává, že zákazník nemá v danou chvíli
potřebnou hotovost na úhradu provedené opravy. Celá řada zásahů navíc probíhá v nočních hodinách.
Jednoduchá možnost úhrady platební kartou je pak velmi vítaným pomocníkem a zvyšuje komfort služby
Řemeslníci 1188. Jistě to ocení řemeslníci, ale zejména pak naši zákazníci, kteří nemusí shánět peníze po
sousedech, nebo chodit do bankomatu, který je často daleko," David Potužník, produkční manažer Informační
linky 1188.
Pro Telefónicu se nejedná o první projekt, kdy poskytuje a spravuje platební terminály. Má již bohaté zkušenosti
z Latinské Ameriky a ze Španělska, kde spravuje přibližně 300 000 POS terminálů, na kterých je uskutečněno přes
600 milionů transakcí platebními kartami ročně. Podnikatelé a živnostníci, kteří mají zájem zapojit se do pilotního
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projektu mobilních terminálů, mohou již nyní kontaktovat Josefa Puczoka z Telefónicy. Mobilní terminál mPO2S
bude do pilotního provozu poskytnut zájemcům zdarma.
Aplikace od Monet+, a.s.
„Podíleli jsme se na vývoji aplikace, která umožní drobným obchodníkům akceptovat platební karty nebo mobilní
telefon jako platební nástroj kdekoliv prostřednictvím platebního terminálu s aktivním využitím služeb
poskytovaných mobilním operátorem,“ doplnil Jiří Beneš, obchodní ředitel MONET+, a.s.
O společnosti Telefónica
Společnost Telefónica je z hlediska tržní kapitalizace jednou z největších telekomunikačních firem na světě. Své
obchodní aktivity zaměřuje především na služby pevné a mobilní telefonie, přičemž za klíčový nástroj k rozvoji
obojího považuje širokopásmové připojení. Společnost ve významném rozsahu působí celkem v 25 zemích světa a
počet jejích zákazníků dosahuje 312 milionů. Její zastoupení se soustřeďuje na Španělsko, Evropu a země
Latinské Ameriky, kde realizuje svou růstovou strategii. Telefónica je 100% soukromá společnost, akcie
společnosti jsou kotované na burze v Madridu a dalších burzách a dělí se o ně více než 1,5 miliónu přímých
akcionářů.
O společnosti MasterCard
MasterCard (NYSE: MA), www.mastercard.com, jednička v inteligentních, pohodlných a bezpečných platbách,
zajišťuje fungování nejrychlejší procesní sítě platebních transakcí na světě. Propojuje uživatele, finanční instituce,
firmy, vlády a společnosti ve vice než 210 zemích a územích. Produkty a řešení MasterCard dělají každodenní
obchodní aktivity – jako nakupování, cestování, řízení byznysu a financí - jednodušší, bezpečnější a efektivnější
pro každého. Následujte nás na Twitteru @mastercardnews, diskutujte s námi na The Heart of Commerce Blog
a odebírejte naše novinky.
O společnosti Monet+, a.s.
Společnost MONET+, a.s., specialista na bezpečnou elektronickou komunikaci v oblasti identifikačních systémů,
platebních operací a věrnostních systémů, byla založena v roce 1996 ve Zlíně, s obchodním zastoupením v Praze.
Orientuje se na bankovní klientelu, velké obchodní řetězce, či orgány státní správy. Obchodně působí po celé
České i Slovenské republice.
cardmag l roman kotlan l ogilvy
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Inovativní přístup GE Money Bank a Global Payments Europe slaví úspěchy
Na letošním ročníku prestižní soutěže Zlatá Koruna se jednoznačným vítězem
staly bezkontaktní nálepky GE Money Bank dodané společností Global Payments
Europe. Nálepka získala Zlatou korunu v kategorii Novinka roku a zároveň byla
oceněna druhým místem v kategorii Karty.
Bezkontaktní nálepka je v podstatě zmenšeninou platební karty, která se dá jednoduše přilepit na jakýkoli
předmět, který má člověk stále při sobě. Často je to mobilní telefon, Global Payments spolu s GE Money ale
představily i speciální přívěšky ke klíčům, které si rychle získaly oblibu klientů. Co je důležitější, velmi oblíbené
jsou samozřejmě i stickery jako takové. Klienti oceňují jednoduchost, rychlost platby i to, že mají kartu stále po
ruce. Spokojenost s využíváním stickerů se pak odráží ve zvýšení obratu karetních transakcí.

„Ocenění, která jsme získali od odborné poroty i od našich klientů, si velice vážíme, stejně tak jako
profesionální spolupráce s dodavatelem bezkontaktních nálepek, kterým je společnost Global
Payments Europe,“ říká projektový manažer GE Money Bank Jiří Kejla.
Projekt vydání stickerů byl realizován ve velmi krátkém čase. Po schválení záměru v červenci minulého roku
následovalo několik týdnů příprav, značný čas zabralo i vytvoření tří exkluzivních designů. Nicméně již šest týdnů
od schválení finálních grafických podkladů distribuovala Global Payments Europe stickery
vybraným zákazníkům. Ve standardní obchodní síti byly klientům k dispozici v lednu 2013 a
od té doby se jich vydalo více než devatenáct tisíc1). Pět tisíc z nich je vydáno jako
předplacené karty, což je v České republice zatím také zcela unikátní.
Martin Konvička, produktový manažer personalizace Global Payments Europe, dodává:
„Standardně dokážeme zajistit vydání stickerů do tří měsíců od zadání
požadavku. Tato doba však může být i mnohem kratší, záleží na míře
připravenosti, například grafických podkladů, a kvalitě spolupráce všech
zapojených subjektů. Ocenění Zlatou korunou i rychlost distribuce nálepek do
obchodní sítě vypovídá, že oba faktory byly u tohoto projektu vynikající.“
Velký podíl na rychlosti celého PayPass projektu bezkontaktní nálepky má také spolupráce
s českým zastoupením firmy MasterCard, která dává tomuto produktu velkou prioritu.
1) počet ke konci června 2013

cardmag l roman kotlán l Passion Communications & Global Payments Europe
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Komerční banka hostila
Processing Forum v ČR

historicky

první

Visa

Europe

Komerční banka hostila v pátek 14. června 2013 Visa Europe - European Processing Forum, které se
vůbec poprvé konalo v České republice. Fóra se účastnili zástupci z celé Evropy, kteří poskytují
poradenství v oblasti rozvoje a vedení platebního systému Visa Processing, nejvyspělejšího systému
svého druhu v Evropě. V roce 2012 bylo v České republice na systému zpracováno 299 milionů
transakcí, což představuje meziroční nárůst o 11%.
Komerční banka jako jeden z účastníků fóra vydává platební karty Visa od roku 1996. V současné době má ve
svém portfoliu více než 1 milion Visa karet. Komerční banka ve spolupráci se společností Visa zavádí řadu inovací.
V poslední době to byly platby mobilními telefony nebo zavádění bezkontaktních technologií, kde Komerční banka
jako první v České republice umožnila akceptaci bezkontaktních platebních karet Visa.
„Jsme rádi, že můžeme Visa Processing Forum 2013 uspořádat v našich prostorech a na tomto velmi
užitečném setkání se organizačně podílet. Součástí fóra jsou konzultace s členskými bankami Visa
Europe, mezi které se řadí i naše Komerční
banka.
Velmi
si
vážíme
dlouholetého
partnerství s touto společností a budeme se
těšit na další spolupráci“, uvedl Pavel Čejka,
člen představenstva a náměstek generálního ředitele
Komerční banky.
Největší předností Visa Processing je rychlost
systému - zpracování jedné koncové transakce
zabere průměrně méně než 25 milisekund. Během
vánoční špičky v pátek 21. prosince 2012, mezi
13.00 a 14.00, zpracovaly systémy Visa 5 miliónů
transakcí v hodnotě 305 miliónů EUR. Během jedné
vteřiny bylo ve špičce zpracováno až 1480 transakcí.
cardmag l roman kotlán l grayling
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ANALÝZY
Do zahraničí více vyjíždějí lidé s vyššími příjmy,
MasterCard

ukázal průzkum

Praha, 30. července 2013 - Z výsledků průzkumu společnosti MasterCard, jedničky v inteligentních,
pohodlných a bezpečných platbách, vyplynulo, že Češi tráví dovolenou obvykle
v tuzemsku. Do zahraničí se častěji vypravují lidé s příjmy nad 25 tisíc korun. Průzkum
také ukázal, že v zahraničí používá svoji platební kartu k placení 40% Čechů a 36%
vybírá hotovost z bankomatu. Placení kartou v zahraničí je přitom bezpečné a výhodné
k vybraným kartám se vážou služby navíc, jako jsou asistenční služby nebo extra
komfort na letišti.
Výsledky průzkumu MasterIndex ukázaly, že celých 24% Čechů vyrazí někam na výlet nebo na dovolenou po
České republice alespoň jednou měsíčně. Zahraniční dovolenou si dopřávají Češi méně často, jen 17% Čechů
vyjíždí za hranice alespoň jednou za půl roku. Obecně více cestují lidé s měsíčními příjmy nad 25 tisíc korun každý čtvrtý jezdí na výlety po Česku alespoň dvakrát či třikrát do měsíce. Dovolenou za hranicemi si alespoň
jednou za půl roku užije 40% z nich.

Graf 1: Jak často jezdíte na výlety/dovolené po ČR? Zdroj: průzkum MasterIndex; N=500; říjen 2012

Graf 2: Jak často jezdíte na výlety/dovolenou do zahraničí? Zdroj: průzkum MasterIndex; N=500; říjen 2012
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Průzkum MasterIndex zjišťoval také intenzitu využívání platebních karet v Česku i v zahraničí. Zatímco v tuzemsku
platí kartou v obchodech 94% majitelů karet a 93% lidí vybírá hotovost z bankomatu, v zahraničí ji k placení ani
k výběrům nevyužívá více než 60% Čechů. Lidé platící v zahraničí platební kartou mohou využívat i bezkontaktní
technologii PayPassTM, která výrazně urychluje proces platby. Akceptační terminály najdou v řadě evropských
zemí, jako například Slovensku, Polsku či Maďarsku.

Graf 3: Jak často využíváte platební kartu k těmto činnostem? Zdroj: průzkum MasterIndex; N=500; říjen 2012
Výhody využívání platebních karet v zahraničí
Využívání platebních karet v zahraničí přináší jejich majitelům mnoho výhod. „Platby kartou nejsou spojeny
s poplatky a přitom nabízejí výhodnější směnný kurz, než jaký člověk získá ve směnárně. V případě
ztráty nebo krádeže karty ji navíc může snadno okamžitě zablokovat a nepřijde tak o své peníze,“
říká Miroslav Lukeš, generální ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku a Slovensko. Speciální výhodu
mají majitelé karet MasterCard nebo Maestro, kteří míří na dovolenou do Chorvatska - do 1. září tam při platbě
kartou budou moci využít speciální slevu v prodejnách Konzum. Stačí při platbě kartou předložit pracovníkovi
slevový kupon, který je ke stažení na stránkách MasterCard a je možné jej využívat neomezeně.
Držitelům prémiových karet usnadní cestování například asistenční služba Concierge od MasterCard, která
klientům zajistí rezervace hotelů, letenek nebo auto-asistenci. „Concierge je komplexní asistenční služba,
která je držitelům prestižních karet k dispozici nepřetržitě a v několika světových jazycích,“ říká
Tereza Janková, marketingová ředitelka MasterCard Europe pro českou republiku a Slovensko. „Pro
příjemnější cestování je na Terminálu 1 Letiště Václava Havla v Praze k dispozici MasterCard letištní
salonek, který prémiovým klientům nabízí více soukromí a extra pohodlí,“ doplňuje Tereza Janková.
Více informací na: www.eliteprogram.cz
cardmag l roman kotlán l ogilvy
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Studie Visa Europe: Elektronické platby snižují šedou ekonomiku. Česká
republika má stále rezervy
Praha, květen 2013 - Výsledky studie Visa Europe - Šedá ekonomika v Evropě 2013 dokládají, že v
boji proti stínové ekonomice může výrazně pomoci používání elektronických
plateb. Cílené používání elektronických plateb by podle studie pomohlo snížit
stínovou ekonomiku v Evropě o 200 miliard euro ročně. Stínová ekonomika České
republiky přesahuje 600 miliard Kč, což je ekvivalent 16% HDP V regionu střední a východní Evropy
je na tom lépe pouze Slovensko s 15%.
Celkový objem šedé ekonomiky v Evropě se pohybuje okolo 2,1 bilionů euro, tedy 18,5% HDP. Úroveň sice
představuje desetileté minimum stínové ekonomiky, studie Visa Europe však dokládá, že “práce načerno” a
vyplácení mimo účetní evidenci napříč Evropou jsou stále spojovány s platbou v hotovosti. Naopak, země s vyšším
počtem elektronických transakcí mají také nižší objemy šedé ekonomiky.
"Podhoubí pro šedou ekonomiku vzniká zejména v období výraznějšího poklesu ekonomiky, kdy
narůstá nezaměstnanost a mezi lidmi panují obavy z budoucnosti. Šedá ekonomika funguje v celé
Evropě na bázi peněžních toků, které jsou poháněny prací načerno a platbami bez účetních dokladů”
potvrzuje Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa Europe pro Českou a Slovenskou republiku, a dodává: “Celé
dvě třetiny stínové ekonomiky v Evropě představuje práce bez platné pracovní smlouvy, zbývající
jedna třetina tvoří platby v hotovosti bez vystaveného dokladu.”
V České republice - jak dokládají výsledky studie - činí objem šedé ekonomiky v poměru k hrubému domácímu
produktu 16%, tedy přes 600 miliard korun. Je to méně než evropský průměr (18,5%), nicméně stále o 100%
více než například v sousedním Rakousku (8%). Závěry studie také ukazují, jak země v regionu střední a
východní Evropy ve srovnání se západoevropskými zeměmi z hlediska objemu šedé ekonomiky výrazně zaostávají.
Nejlépe si vede Slovensko (15%), ukazatele šedé ekonomiky jsou však výrazně vyšší v Polsku (24%), Maďarsku
(22%), Chorvatsku (28%) a ve Slovinsku (23%). S nejvyššími hodnotami v Evropě se umístilo Bulharsko (31%
HDP).
Studie dále zmiňuje mezinárodní zkušenosti, které ukazují na jasnou propojenost mezi velikostí stínové ekonomiky
a počtem elektronických plateb. Například v zemích, kde jsou elektronické platby široce používány (např. Velká
Británie), je velikost stínové ekonomiky podstatně nižší než v zemi, kde elektronické platby nejsou rozšířené - viz
již zmíněné Bulharsko s 31%. Mezi sektory, kde se stínová ekonomika vyskytuje nejčastěji, patří stavebnictví,
maloobchod, výroba, cestovní ruch a doprava. Studie Visa Europe zmiňuje, že online nakupování je jedním z
nástrojů proti stínové ekonomice, neboť omezuje možnost platby bez dokladu. Podle studie společnosti Visa
Europe byla ekonomická krize v Evropě silným impulsem pro většinu evropských vlád k přijetí opatření proti
stínové ekonomice a konsolidaci rozpočtů.
I česká vláda podnikla kroky ke snížení úrovně stínové ekonomiky a řešení problému zaměstnavání osob
“načerno”. Pozměňovací návrh legislativy byl schválen v roce 2012. Osobám pracujícím v rámci tzv.
„švarcsystému“ může být podle nové legislativy uložena pokuta až do výše 100 000 Kč a společnostem až do výše
10 000 000 Kč. Studii Visa Europe si můžete stáhout zde:
www.visaeurope.com/en/about_us/industry_insights.aspx
cardmag l roman kotlán l grayling
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BEZPEČNOST
Společné setkání odborníků na bezpečnost a reklamace platebních karet
Praha, září 2013 - V hotelu PORT v Doksech na Máchově jezeře se uskuteční
výroční setkání bankovních specialistů a odborníků z oblasti bezpečnosti a
reklamace platebních karet. Ve dvou dnech proběhnou prezentace, semináře a
interaktivní workshopy na aktuální témata. Mezi hosty konference budou i
zástupci platebních systémů MasterCard a Visa, dále zástupci mobilních operátorů, hosté ze
zahraničí a další. Konferenci pořádá Sdružení pro bankovní karty České republiky (SBK).

O SBK
Sdružení pro bankovní karty je zájmovým sdružením právnických osob - bank příp. i jiných organizací, jejichž
zájmem je rozvoj platebních karet v České republice a koordinace prací, souvisejících s tímto rozvojem. V zájmu
svých členů jedná s tuzemskými i mezinárodními organizacemi z oblasti platebních karet. Rozvíjí a koordinuje
činnost v oblasti platebních karet na domácím trhu, zejména v oblasti technologií, bezpečnosti, PCIDSS,
legislativy, statistických ukazatelů, vzdělávání, Více o SBK naleznete na www.bankovnikarty.cz
cardmag l roman kotlán l foto a grafika cardmag
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SLOVNÍK TERMÍNŮ, ZKRATEK A AKRONYMŮ
Card Verification Code or
Value

Týká se buďto: (1) dat magnetického proužku nebo (2) tištěných
bezpečnostních prvků.
(1) Datový prvek v magnetickém proužku karty, který využívá bezpečného
kryptografického procesu k ochraně integrity dat v proužku a odhaluje
jakékoliv pozměnění nebo padělání. Označován zkratkami CAV, CVC, CVV
nebo CSC v závislosti na druhu platební karty. Následující seznam uvádí
označení jednotlivých druhů karet:

Kód nebo hodnota
verifikace karty

・ CAV – Hodnota ověření karty (platební karty JCB)
・ CVC – Kód ověření platnosti karty (platební karty MasterCard)
・ CVV – Hodnota ověření karty (platební karty Visa a Discover)
・ CSC – Bezpečnostní kód karty (American Express)
(2) Pro platební karty Discover, JCB, MasterCard a Visa je druhým typem
hodnoty nebo kódu ověření karty trojmístný číselný kód vytištěný první
zprava na podpisovém proužku na zadní straně karty. Pro karty American
Express je kód čtyřmístné neprolisované číslo vytištěné nad číslem karty
PAN na líci platební karty. Kód je jedinečně propojen s každou jednotlivou
plastovou kartou a spojuje s ní číslo karty účtu PAN. Přehled viz níže:
・ CID – Identifikační číslo karty (platební karty American Express a Discover)
・ CAV2 – Hodnota ověření karty 2 (platební karty JCB)
・ CVC2 – Kód ověření platnosti karty 2 (platební karty MasterCard)
CIS

Column-Level Database
Encryption
Databázové šifrování na
sloupcové úrovni
Compensationg Controls
Náhradní kontrola

Compromise
Narušení
Console
Terminál
Consumer
Spotřebitel

・ CVV2 – Hodnota ověření karty 2 (platební karty Visa)
Zkratka pro „Center for Internet Security”, tj. Centrum pro internetovou
bezpečnost. Nezisková instituce s posláním pomáhat organizacím redukovat
riziko narušení provozu a internetového obchodování vlivem nevyhovujícího
zajištění technické bezpečnosti.
Technika nebo technologie (software nebo hardware) pro šifrování obsahu
specifického sloupce databáze oproti šifrování úplného obsahu celé databáze.
Alternativně viz Šifrování disku (Disc Encryption) nebo Šifrování na úrovni

souboru (File-level encryption).

Náhradní kontrola může být zvažována, pokud subjekt nemůže splnit
požadavek přesně tak, jak je stanoven, a to z důvodu legitimních technických
nebo zdokumentovaných provozních překážek, dostatečně však zmírnil riziko
spojené s požadavkem zavedením jiných kontrolních prvků. Náhradní kontrola
musí:
(1) Splňovat smysl a vyhovovat náročnosti původního požadavku PCI DSS
(2) Poskytovat obdobnou úroveň ochrany jako původní požadavek PCI DSS;
(3) Být „nad a za” dalšími požadavky PCI DSS (ne jen ve shodě s ostatními
požadavky PCI DSS); a
(4) Být úměrná dodatečnému riziku způsobenému nedodržení požadavku PCI
DSS.
Viz Náhradní kontrola, Přílohy B a C v příručce Požadavky a postupy hodnocení
bezpečnosti PCI DSS (Requirements and Security Assessment Procedure)s –
informace o využití náhradní kontroly.
Též „ohrožení dat” nebo „narušení dat.” Proniknutí do počítačového systému,
kde je podezření na neoprávněné odhalení/zcizení, změnu nebo zničení dat
držitele karty.
Monitor a klávesnice umožňující přístup a řízení serveru hlavního počítače
v síťovém prostředí.
Jednotlivec nakupující zboží, služby nebo obojí.

více na
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LIFE
František Dostál …. letní lidé
Pana fotografa - Františka Dostála - jsem jako kluk potkával v Senohrabech u řeky Sázavy. Vždy, když jsem ho
zahlédl, očekával jsem, že se bude dít něco zajímavého … a také dělo! On sám nevzbuzoval velkou pozornost, ba
spíše naopak. Pohyboval se po plovárně pod Hláskou přirozeně a svým nezaměnitelným způsobem zachycoval
ony neopakovatelné obrazy léta … tu dvojici milenců, dívčí akt, tu chlápky s pivem na zdejší Baštírně u přívozu.
Jindy zachytil všednost života lidí, kteří obývali během léta pravý břeh Sázavy pod zlenickou Hláskou od konce
60.let až po období let osmdesátých …

Jeho fotky z plovárny byly k vidění v různých časopisech, a vždy když jsem je objevil, měl jsem z toho takový
příjemný pocit spojený s vědomím, že vím odkud ty fotky pocházejí a kdo je vytvořil ... občas se objevovaly
fotografie Františka Dostála i v prostorách tehdejšího, téměř kultovního, senohrabského kina, kam se chodilo na
filmové kusy všech možných kinematografií, od 2 Kčs ke stání až po 18 Kčs do zadních řad.
Tehdy to byla taková zvláštní doba, na jedné straně normalizace a politický útlak, na straně druhé neuvěřitelní
lidé v neuvěřitelných situacích. Dnes, když si na léta u Sázavy vzpomenu a znovu a znovu listuji knihou od
Františka Dostála „Letní lidé“, mám pocit, že se ocitám ve Felliniho filmech. Díky za to mistře !!
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Dnes již ikonické snímky, zachycující neopakovatelnou atmosféru života v jednom posázavském místě, můžete
najít v knize Františka Dostála „Letní lidé“
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František Dostál
Jako fotograf patří mezi naše nejstarší dokumentaristy. Narodil se 21. července 1938
v Praze a s fotografickým procesem se seznámil během studií na průmyslové škole
(1953-1957). Wikipedie nám o něm prozrazuje, že jeho nejslavnějším souborem jsou
“Letní lidé”, který vznikal mezi roky 1968–1990 na břehu řeky Sázavy pod zříceninou
hradu Hláska. Soubor už vyšel také knižně ve dvou vydáních. Stejně tak ale autor
propadl kouzlu pražské ulice. Pro jeho dílo je typický jemný humor těžící z absurdních
setkání na jednom obrazu, na kterém se podílí autorův nevšední dar vidění. Přes
nabídky se nikdy nestal fotografem z povolání. Jeho první otištěný snímek v roce
1964 se objevil v týdeníku Květy a odstartoval tak Dostálovu spolupráci s tiskem.
Z pohledu množství publikovaných fotografií i množstvím přijatých fotografií na
mezinárodních salonech patří dodnes mezi české přeborníky. Fotograf má za sebou
desítku autorských knih a na dalších se podílel, anebo je ilustroval. V roce 2008
obdržel cenu Ministerstva kultury ČR za celoživotní dílo a stejně tak v roce 2013
uznání a poděkování u příležitosti jeho 75. narozenin.
Zajímavé jsou i jeho názory na fotografii, a není od věci jeden ocitovat z jeho publikace “Život je prevít, ale
krásnej…” - “Fotografie nemají šidit, i když si chodíme po světě a ukrutně nevidíme. Vymýšlíme si
rádobypoetické definice, šifrujeme řeč fotografie do symbolů, a přitom fotografie je tou
nejpravdivější lží a její půvab spočívá v rukopisu. I na fotografii se lepí přespříliš parazitů.”
cardmag l roman kotlán l fotky františek dostál © 2013
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Paul Klee v Tate Modern
“Barva se mne zmocnila; už se za ní nemusím honit, vím, že mě drží navždycky. Barva a já jsme
jedno, jsem malíř.“
Londýn, září 2013 - V londýnské galerii Tate Modern je od 16.102013 do 9.3.2014 k vidění zásadní expozice
jednoho z největších moderních malířú, grafiků a ilustrátorů 20. století - Paula Klee.

Paul Klee (1879 - 1940) studoval v Bernu, později na akademii umění v Mnichově a
dlouho váhal mezi hudbou a malířstvím. V Mnichově se seznámil s V. Kandinským a s
dalšími členy skupiny Der Blaue Reiter (Modrý jezdec). Roku 1914 navštívil Tunis, který
ho okouzlil barevností.
Po první světové válce, v níž Klee jako voják maskoval letadla, vytvořil spolu s
Kandinským, Javlenským a dalšími skupinu "Modrá čtyřka" a 1924 společně vystavovali
v USA. Od dvacátých let vyučoval na Bauhausu v Dessau a od roku 1931 na akademii v
Düsseldorfu. Roku 1933 byl nacisty označen za zvrhlého umělce, jeho obrazy se
nesměly vystavovat a Klee musel uprchnout do Švýcarska. Jeho obrazy, kresby a
grafiky jsou dnes ozdobou velkých galerií a v Bernu je Muzeum Paula Klee.
“Ačkoli Klee viděl své umění jako proces spontánní kreativity a přirozeného
růstu, ilustrované jeho slavným popisem kresby - "vezme čáru na
procházku", vlastně pracoval s velkou přísností. Výstava představí Paula Klee jako osamělého
snílka, jeho inovativnost a důslednost, s níž vytvoril svou práci a představil ji veřejnosti.” zdůraznil
Matthew Gale, kurátor výstavy.
cardmag l roman kotlán l tate modern l tate.org.uk
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