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Z ČESKA
Do funkce prezidenta České bankovní asociace byl opětovně zvolen Pavel
Kavánek, viceprezidentem se stal Jiří Kunert
Praha, 27. 6. 2017 - Členové České bankovní asociace si na svém včerejším shromáždění zvolili řídící orgány asociace na
další tříleté funkční období. Prezidentem asociace se opět stal Pavel Kavánek a viceprezidentem Jiří Kunert.
„České bankovnictví je jedna ze zřetelných konkurenčních výhod našeho hospodářství,“ zmiňuje Pavel
Kavánek, prezident České bankovní asociace, a dodává: „Nadále chce Česká bankovní asociace nejen přispívat
k dalšímu zlepšování kreditu zdravé české bankovní industrie, ale také k posilování důvěry veřejnosti
v instituce, ať už soukromé nebo veřejné, a v jejich schopnost bezpečně čelit takovým výzvám jako je
kybernetická bezpečnost.“
O České bankovní asociaci
Česká bankovní asociace vznikla v roce 1990 a je dobrovolným sdružením právnických osob podnikajících v oblasti
peněžnictví. V současné době sdružuje 38 členů. Rolí asociace je především zastupovat a prosazovat společné zájmy
členů, prezentovat roli a zájmy bankovnictví vůči veřejnosti, podílet se na standardizaci postupů v bankovnictví a na
vytváření odborných zvyklostí, podporovat harmonizaci bankovní legislativy s legislativou Evropské unie a vyvíjet aktivitu
v informativní a školící oblasti. ČBA je členem Evropské bankoví federace a Euriboru.
cardmag l čba

Zlatý úspěch platebních karet Mastercard
Praha 26. června 2017 - Karty s logem Mastercard obsadily první tři místa v soutěži Zlatá koruna
v kategorii „Platební karty“. Vítězem hodnocení odborné poroty se stala Zlatá karta od Equa bank. Na
druhém místě skončila Fio Mastercard Debit Contactless a pomyslný bronzový stupínek získala mKreditka
Plus.
„Češi platební karty milují. Mají jich více než 11 milionů a neustále vyžadují inovace, jako je bezkontaktní
placení nebo v poslední době aplikace využívající karty přímo v mobilu. Proto je jasné, že karty úspěšné
ve Zlaté koruně musí být naprosto špičkovými produkty. Jsme velice rádi, že se nám podařilo zaujmout
odborníky a budeme nadále dělat maximum pro to, aby banky i jejich zákazníci byli spokojeni,“ uvedl
generální ředitel Mastercard pro Českou a Slovenskou republiku a Rakousko Miroslav Lukeš.
Bezkontaktní debetní Zlatá karta od Equa bank za bezkonkurenční cenu nabízí výběry ze všech bankomatů v ČR
zdarma, nadstandardní pojištění karty a osobních věcí, cestovní pojištění pro celou rodinu, bonusový program Sphere s
okamžitými slevami až 30 procent u 10.000 kamenných i internetových obchodníků po celé ČR a SR a výhody nabízené v
rámci Mastercard Elite programu. Banka nabízí zlatou kartu ve dvou variantách: Premium a Premium Plus. „Zlaté karty
od Equa bank plně reflektují požadavky našich klientů. Jsou prestižní a nabízejí řadu doplňkových služeb a exkluzivních
výhod, a to za rozumnou cenu, která je jedna z nejnižších na českém trhu. Také proto byly naše zlaté karty již po třetí
oceněny v soutěži Zlatá koruna,“ uvedl Tomáš Veselý, ředitel depozitních produktů Equa bank.
Bezkontaktní embosovaná platební karta Fio Mastercard Debit Contactless je vydávaná zdarma. Její držitelé mohou
bezplatně vybírat z bankomatů nebo na pokladnách vybraných obchodů díky službě cashback. Všechny karty jsou
automaticky zapojeny do programu Priceless Specials, čímž vracejí svým majitelům část peněz z nákupů v partnerských
obchodech. „Máme velkou radost, že se naše karta umístila na stupních vítězů v soutěži Zlatá koruna. Přesně naplňuje
naší strategii běžných bankovních služeb, za které klienti nic neplatí. A navíc nabízí řadu dalších nadstavbových výhod,
jako jsou pojištění nebo bonusový program,“ komentuje druhé místo v soutěži Jan Bláha, obchodní ředitel Fio banky.
Prémiová embosovaná mKreditka Plus od mBank je kreditní kartou Mastercard World s automatickou registrací ve
slevovém programu Priceless Specials a slevami u obchodníků zařazených do programu Mastercard Elite. Tato
bezkontaktní karta vrací dvě procenta z plateb v zahraničí a jedno procento z ostatních plateb a její držitel má
automaticky pojištění nákupu včetně prodloužené záruky a asistenční službu pro domácnost.
„Hned po uvedení této novinky jsme zaznamenali nárůst zájmu u klientů o desítky procent. Aktuálně navíc až do konce
září nabízíme refinancování kreditních karet z jiných bank, které ke zmíněným výhodám mKreditky Plus přidává navíc
úrokové prázdniny na půl roku,“ říká Martin Podolák, ředitel úvěrových produktů mBank pro Českou republiku a
Slovensko.
Soutěž Zlatá koruna je od roku 2003 respektovaným měřítkem kvality finančních produktů na českém trhu. Soutěž je
otevřená pro všechny finanční společnosti, má pevná pravidla a produkty hodnotí reprezentativní zastoupení
ekonomických odborníků, publicistů a zástupců akademické sféry.
cardmag l bizon & rose l mastercard
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ZE SLOVENSKA
Visa po prvýkrát na Slovensku představila prenosné
bezkontaktné darovacie pokladničky na festivale Pohoda
V rámci Dobrého obchodu, ktorý je súčasťou stanu Dobrá krajina sa zvýšil objem darov oproti
minulému roku o 60%.
Finančné prostriedky, ktoré boli darované platobnými kartami budú využité na projekty zamerané
na pomoc pre ľudí ohrozených chudobou a na rozvoj finančnej gramotnosti.
Bratislava, 4. septembra 2017 - Počas trvania festivalu Pohoda, bolo možné po prvýkrát na
Slovensku darovať bezkontaktne v stane DobraKrajina.sk prostredníctvom bezkontaktných
darovacích pokladničiek, ako aj multifunkčných platobných terminálov.
Pilotný projekt nasadzovania bezkontaktných pokladničiek v rámci verejných zbierok vzbudil záujem návštevníkov.
Záujem sa prejavil aj vo vyše 60% raste tržieb z predaja charitatívnych predmetov, kde návštevníci vyslovene
preferovali kartu pred hotovosťou. Podľa ohlasov návštevníkov je spôsob darovania kartou, ktorá je bežnou
súčasťou peňaženky temer všetkých Slovákov dôležitým novým kanálom pre budúcnosť darcovstva.
„Spolupráca s dobrou Krajinou nadácie Pontis naplnila naše očakávania pilotného spojenia charity a
technologického platobného riešenia. Sám som bol svedkom toho, ako návštevníci ocenili možnosť
darovať kartou. Naše riešenia reagujú na požiadavky doby a sú využiteľné v rôznych sférach života,
vrátane moderných foriem darcovstva. Tak ako sa platby veľkou rýchlosťou posúvajú do
digitálneho priestoru, tak aj oblasti, ktoré tradične pracovali s hotovosťou, potrebujú zachytiť
trendy v platbách a rozšíriť kanály, ktorými platby prijímajú.“ hovorí Marcel Gajdoš, Country manager
Visa pre Slovensko a Českú republiku.
Tento spôsob bezkontaktného darovania priniesla spoločnosť Visa v spolupráci s nasledujúcimi partnermi ako
prvá na Slovensku: Slovenská sporiteľňa ako poskytovateľ akceptačných služieb, spoločnosť Ingenico ako
poskytovateľ bezkontaktných darovacích pokladničiek a spoločnosť Terminal expert software do smart terminálov
vrátane ankety o preferovanom spôsobe darovania.
cardmag l grayling l visa
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ZE ZAHRANIČÍ
AUSTRIACARD Global first to Certify MasterCard and Visa
Products with FIDO Authentication
Vienna, August 2017 -Using your banking card to secure your Gmail or Facebook account is no futuristic idea any
more. AUSTRIACARD became the first company globally to offer fully-fledged, multi-application smart cards,
supporting the newest MasterCard M/Chip Advance Payment and Data Storage v1.2.1, Visa Integrated Circuit
Card Specification, Version 1.5.4, Visa Contactless Payment Specification, Version 2.1.3 and FIDO U2F v1.0 on
ONE dual interface token. FIDO is a new authentication standard that uses a second factor to authenticate the
user and to counter password theft. AUSTRIACARD already was the first company with a FIDO U2F certified NFCsmart card on the market, but with the recent MasterCard approval it can now offer the FIDO-functionality onto
the card’s chip together with a payment application. So from now on, banks can choose to equip their cards with
this additional capability and offer a real added value to their customers. FIDO helps them secure access to
webmail-, social media-, or even banking-apps in the most convenient way. All the user has to do is tap his card
on any NFC reader (e.g. NFC enabled smart phone) when logging in. With a FIDO-secured account, not even the
most severe password breach will expose private data.
Bernd Eder, Head of R&D at AUSTRIACARD, explains: “We are pioneers in the NFC-based FIDOauthentication. For us it was always clear that in the face of exploding mobile phone usage, USBonly authentication cannot be the answer. And what device is better suited as a contactless FIDOtoken, then the omnipresent payment card. But the user is not the only beneficiary. The visibility of
the bank’s logo will increase exponentially. Just think about how often you type in passwords on
your phone or tablet. Imagine seeing your bank’s logo that often. Every day.”
But it doesn’t have to be the classic PVC-card. AUSTRIACARD’s FIDO® certified products include not only
contactless and dual interface-cards, but also NFC-based key fobs, stickers, and bracelets. The banks’ endcustomers can pay and authenticate themselves however they prefer.
About AUSTRIACARD
AUSTRIACARD is the partner of choice for payment, government, enterprise, retail and public transport
organizations in need of the most sophisticated and secure smart cards and digital security solutions. The
company designs, produces, and personalizes payment cards, ID cards, access/transport-related cards, as well as
loyalty cards, and offers innovative mobile payment solutions as a certified trusted service management provider.
AUSTRIACARD is part of the AUSTRIACARD AG. It also comprises Inform, the regional leader in the information
management and document processing business, founded in Athens in 1897.
About the FIDO Alliance
In order to reduce sole reliance on passwords, the FIDO-Alliance members share technology and collaborate to
develop open specifications for universally strong authentication. The goal is to create authentication methods
which are interoperable, more secure and private, and easier to use - giving the possibility to cover as many
services as possible with a single device. Since its launch in 2013, the FIDO-Alliance has grown beyond 200
companies and government agencies.
You can find further information about the FIDO®-technology under:
http://www.austriacardag.com/digital-security/payment/fido/
http://www.austriacard.at
cardmag l AustriaCard GmbH

Visa a PayPal rozšiřují partnerství do Evropy
Spolupráce zlepšuje služby evropským spotřebitelům při placení online, v aplikacích i obchodech
Visa nově umožňuje společnosti PayPal vydávat v Evropě Visa účty
Praha, Česká republika - 18. července 2017 - Visa a PayPal oznámily rozšíření strategického partnerství do
Evropy. Aby urychlily přijímání bezpečných a pohodlných online plateb, plateb v aplikacích i obchodech, navázaly
společnosti již dříve spolupráci v USA a v oblasti tichomořské Asie. Tento krok přinese výhody partnerství i
evropským spotřebitelům a firmám.
Společnost PayPal se navíc v rámci své evropské bankovní licence připojí do sítě klientských finančních institucí
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Visa a bude vydávat Visa účty v Evropě. Spotřebitelé i firmy tak budou moci platit prostřednictvím svého PayPal
účtu kdekoliv na světě, kde je akceptována Visa.
„Visa a PayPal sdílí cíl poskytovat spotřebitelům možnost bezpečných a pohodlných plateb na jejich
oblíbených zařízeních. Rozšíření našeho partnerství do Evropy přinese ještě větší výběr platebních
řešení zákazníkům a řadu benefitů i pro obchodníky,“ řekl Bill Sheedy, generální ředitel Visa pro
evropský region.
„Díky možnosti vydávat účty Visa v Evropě bude PayPal schopný zprostředkovat zákazníkům nové a
inovativní způsoby hospodaření s penězi a jejich přesouvání napříč platformami i zařízeními,” dodává
Sheedy.
„Dnes oznámená dohoda prohloubí spolupráci společnosti PayPal s Visou a jejími partnery na evropských trzích,"
řekl Rupert Keeley, výkonný viceprezident a generální ředitel společnosti PayPal pro Evropu. „Díky partnerství
můžeme nabídnout milionům spotřebitelů řadu inovativních produktů, které zjednoduší a zpříjemní jejich placení
online, v aplikacích i v obchodech," pokračuje Keeley.
Díky uzavření evropského partnerství mohou finanční instituce nabízet držitelům Visa účtů službu rychlého online
check-outu, kdekoli je služba PayPal akceptována. Dohoda také rozšíří akceptaci služby PayPal evropskými
firmami, které přijímají fyzické platby Visa kartou. To vše poskytne Vise, PayPalu i jejich zákazníkům řadu výhod i
možností dalšího rozvoje:
Volba zákazníka: PayPal a Visa přináší bezproblémový platební zážitek pro spotřebitele, kteří se rozhodnou
platit kartou Visa u firem akceptujících PayPal. Díky spolupráci s bankovními partnery Visa mohou
spotřebitelé jednoduše přidávat karty Visa do PayPal peněženky z jiných bankovních aplikací.
PayPal v Evropě: PayPal může nyní v rámci své evropské bankovní licence vydávat Visa účty. Na základě
toho budou moci spotřebitelé používat PayPal kdekoliv, kde je akceptována Visa.
Digitální spolupráce: Visa a PayPal se dohodly na rozšíření účasti v programu Visa Digital Enablement
Program (VDEP) v Evropě. VDEP poskytuje partnerům společnosti Visa přístup k technologii tokenizace,
která umožňuje provádět jednoduché a bezpečné platby na mobilním telefonu nebo jakémkoli zařízení
připojeném k internetu.
Snazší a rychlejší přístup k financím: Visa poskytne firmě PayPal příležitost využít v Evropě službu Visa
Direct. Díky tomu budou zákazníci společnosti moci přesouvat své peníze mezi svými Visa účty v reálném
čase napříč trhy.
O společnosti Visa Inc.
Visa Inc. (NYSE:V) je globální platební technologická společnost propojující zákazníky, obchodníky, finanční
instituce a vlády ve více než 200 zemích a teritoriích světa, s rychlými, bezpečnými a spolehlivými elektronickými
platbami. Společnost provozuje jednu z nejvyspělejších procesních sítí na světě – VisaNet – která dokáže
zpracovat více než 65 000 transakcí za sekundu, se zabezpečením před podvody pro spotřebitele a zajištěním
platby pro obchodníky. Visa není bankou, nevydává karty, neposkytuje úvěry ani nenastavuje sazby a poplatky
pro spotřebitele. Inovace od společnosti Visa nicméně umožňují finančním institucím nabízet svým zákazníkům
stále více možností: okamžité platby debetní kartou, používání předplacených karet nebo odložené placení pomocí
kreditních produktů. Pro více informací navštivte www.visaeurope.com, blog Visa Vision
(www.vision.visaeurope.com) a @VisaEuropeNews.
O společnosti PayPal
Hnací silou společnosti PayPal (Nasdaq: PYPL) je hluboké přesvědčení, že dostupnost finančních služeb vytváří
příležitosti. Její snahou je proto široce zpřístupnit finanční služby, které umožní lidem i firmám prosperovat
v globální ekonomice. Naše otevřená digitální platební platforma PayPal dává téměř 200 milionům aktivních
držitelů účtů jistotu ve spojení a provádění transakcí s využitím nových, komplexnějších možností plateb online,
na mobilních zařízeních, v aplikacích i osobně. Prostřednictvím kombinace technologických inovací a strategických
partnerství vytváří společnost PayPal nové způsoby lepší správy a pohybu peněz a nabízí možnosti volby
a flexibilitu při placení, odesílání i přijímání plateb. Platforma PayPal, která zahrnuje také služby Braintree, Venmo
a Xoom, je dostupná lidem na více než 200 trzích. Umožňuje zákazníkům i obchodníkům zasílat a přijímat platby
ve více než 100 měnách, vybírat hotovost v 56 měnách a na účtech PayPal držet peníze v 25 měnách.Další
informace o společnosti PayPal najdete na stránce https://www.paypal.com/about.
cardmag l grayling l visa
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Mastercard vybral šest nových start-upů pro
program Start Path
Praha 19. července - Společnost Mastercard oznámila jména šesti nových účastníků svého
programu podpory start-upů Start Path pro léto 2017. Tato nová vlna start-upů se zaměřuje na
platební inovace postavené na využití technologie malých bluetooth vysílačů, bezkontaktních řešení
a umělé inteligence. Mastercard současně otevřel přihlášky pro další kolo programu, kam je možné
start-upové projekty hlásit do 1. srpna.
Účastníci usilují o překlenutí rozdílů mezi nákupem v kamenném obchodě a na internetu, a to nejrůznějšími
možnými způsoby. Hned několik start-upů se zabývá využitím dat o pohybu zákazníků uvnitř prodejny a o jejich
nákupních návycích k vytvoření nákupního prožitku na míru. Další pomáhají obchodníkům přijímat platby
prostřednicím SMS bran a platebních platforem pro velké výdaje, které tradičně nebylo možné hradit pomocí
platební karty.
„Obchod se bude stále více sbližovat s online světem, a společně s tím budou fintech společnosti sehrávat stále
zásadnější roli při uspokojování zákazníků toužících po chytrých a pohodlných řešeních. Start-upovým
společnostem, které tuto oblast zcela přetvářejí, poskytujeme potřebné nástroje, vodítka i kontakty, které
potřebují k tomu, aby své činnosti rozvíjely rychleji, než kdyby na to měly být zcela samy,“ říká Amy Nealeová,
viceprezidentka společnosti Mastercard zodpovědná za program Start Path.
Mezi účastníky poslední vlny programu Start Path jsou:
CardUp - poskytuje správu měsíčních plateb za významné položky, jako je nájem nebo pojistné, prostřednictvím
kreditní karty, přičemž má přístup k zůstatku a umožňuje získávat různé bonusy.
Ftcash - drobným obchodníkům a podnikatelům umožňuje dosáhnout na obchodní úvěry bez zajištění a přijímat
platby od zákazníků prostřednictvím mobilní aplikace a SMS zpráv.
Platforma ModoPayments - umožňuje nové způsoby úhrady plateb, včetně využití věrnostních bodů k nákupu
zboží každodenní spotřeby přímo v prodejně.
Movvo - zprostředkovává podrobné informace o pohybu zákazníků po prodejně a vzorcích jejich nákupního
chování.
ToneTag - umožňuje bezkontaktní platby libovolným zařízením s využitím zvukových vln místo technologie NFC.
RecommenderX - vyvíjí vysoce pokročilé nástroje analýzy dat, na jejímž základě je možné vytvářet doporučení na
míru.
Přihlášky pro nadcházející půlrok virtuálního programu pro start-upové společnosti je možné podávat do 23:59
východního času v úterý 1. srpna 2017 (5:59 středoevropského času 2. srpna 2017). Program je přístupný startupovým společnostem, které přicházejí s novými řešeními pro bankovnictví, platby a obchod a dokázaly již získat
významné investice v některém z počátečních dvou stupňů financování (seed a Series A).
O společnosti Mastercard
Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com, je jednička v oblasti inteligentních, pohodlných a bezpečných
plateb. Provozujeme nejrychlejší síť pro zpracování plateb, která propojuje spotřebitele, finanční instituce,
obchodníky, vlády a podniky ve více než 210 zemích a teritoriích celého světa. Produkty a řešení společnosti
Mastercard ještě více usnadňují, zabezpečují a zefektivňují každodenní obchodní činnosti – například nakupování,
cestování, podnikání a hospodaření s financemi. Sledujte nás na Twitteru @MasterCardNews, připojte se k
diskusi na CashlessPioneers Blog a přihlaste se k odběru nejnovějších zpráv v Engagement Bureau.
O programu Mastercard Start Path
Program Mastercard Start Path je výsledkem celosvětového úsilí společnosti Mastercard v podpoře inovativních
start-upů vyvíjejících příští generaci obchodních řešení. Program Start Path byl zahájen v roce 2014 s cílem
pomáhat začínajícím firmám v rychlejším rozšiřování svých činností, než jak by toho byly schopny vlastními silami.
Start-upy, které se stanou součástí programu, mohou těžit z odborných znalostí celosvětové sítě expertů
společnosti Mastercard, z přístupu k zákazníkům a partnerům společnosti i z možnosti inovovat existující řešení
společnosti Mastercard. Zákazníci společnosti Mastercard, kteří se programu účastní v roli partnerů, získávají
přístup k nejlepším a nejnadějnějším start-upům a k inovacím z celého světa. Další informace jsou k dispozici na
stránkách www.startpath.com a na twitterovém účtu programu Mastercard Start Path pod profilem
@MAstartpath.
cardmag l bizon & rose l mastercard
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Breakthrough year for self-checkout as global market booms
London, 6th July 2017 - New RBR research shows sales jumped by 67% globally, with US retailers in particular
investing heavily in transforming their stores
US big-box retailers expand and refresh their self-checkout fleets
A record 49,000 self-checkout (SCO) units were delivered to retailers worldwide in 2016, according to Global
EPOS and Self-Checkout 2017, a new study by strategic research and consulting firm RBR.
Huge investment by several top-10 retailers saw US shipments jump 155%. Big-box chains such as Target have
revamped their checkout zones, increasing the number of self-service lanes per store and installing terminals in
outlets which did not previously have the technology.
Russia’s leading retailers ramped up self-checkout rollouts, with activity doubling. Magnit and X5 Retail continued
to install SCO units in large numbers while others started piloting the solution.
Breakthroughs in markets with huge potential
There were major breakthroughs for self-checkout technology in 2016 in several markets which have enormous
growth potential. A number of Brazilian supermarket chains began piloting SCO solutions, as did domestic
retailers in China, with local vendors supplying the solutions in both cases.
After many years of South African retailers resisting SCO technology due to concerns over shrinkage and pressure
from trade unions fearing job losses, supermarket chain Pick ‘n Pay began a pilot.
Diverse self-service formats increasingly common
RBR’s study found that diverse forms of self-checkout are taking hold in two of the world’s largest markets, the
UK and Japan.
In the UK, compact card-only models are increasingly common in small-format grocery stores. Meanwhile,
Japanese retailers have invested in a “semi-self-service” system they deem a more efficient use of limited space:
store employees carry out the time-consuming scanning process, leaving customers to handle packing and
payment.
Self-Checkout Shipments by Region, 2016 (thousands)

Source: Global EPOS and Self-Checkout 2017 (RBR)
cardmag l © RBR rbrlondon.com
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NCR triples North America SCO shipments and increases global market share
NCR’s share of global self-checkout shipments rose six percentage points in 2016, mainly thanks to rollouts by
major US retailers. The company accounted for 73% of the market, and led in all six regions in RBR’s study.
Global number two, Toshiba, strengthened its position in Japan, while Diebold Nixdorf moved up one place into
third at a global level, and is the second largest supplier in Europe. Japan’s Fujitsu is second in North America,
and fourth overall. Other vendors include ITAB in Europe, and Digi and NEC in Japan, while domestic
manufacturers have emerged in Brazil and China.

Suppliers’ Shares of Self-Checkout Shipments Worldwide, 2016

Source: Global EPOS and Self-Checkout 2017 (RBR)
400,000 self-checkout terminals globally by 2022
A combination of existing SCO proponents rolling out additional units in their stores and new users deploying for
the first time will boost global installations by 53% by 2022. Alan Burt, who led the research, commented “With
self-checkout technology being adopted from Turkey to Thailand, RBR forecasts that by 2022 there will be nearly
400,000 SCO machines installed by retailers across more than 60 countries worldwide.”
cardmag l © RBR rbrlondon.com

JCB International partners with iSignthis to enable SEPA transactions
June 26 2017, London: JCB International Co., Ltd., the international operations subsidiary of JCB, is pleased to
announce that Australian Securities and Frankfurt Stock Exchange listed iSignthis Ltd (ASX : ISX / FRA : TA8)
(iSignthis), the global leader in remote identity verification, payment authentication and payment processing, has
signed a direct License Agreement to process JCB transactions in the Single Euro Payments Area (SEPA). The
partnership couples JCB card services with iSignthis RegTech services to offer card acquiring, settlement and
processing services to EU/EEA merchants, creating new opportunities to generate sales with JCB’s 106 million
card members worldwide. With this agreement in place, iSignthis services will be on-boarded to JCB during Q3
’17 with JCB acceptance going live before the end of 2017.
JCB is rapidly increasing its acceptance footprint across EMEA by expanding its merchant acceptance network,
particularly with e-commerce retailers, to support Japan as the 4th largest B2C global market for e-commerce by
engaging directly with fintech payment processors. Currently JCB cards are accepted at merchants worldwide.
iSignthis provides an end-to-end customer due diligence and on-boarding service for merchants, with a unified
payment and identity service via its Paydentity™ and ISXPay® solutions, offering global reach to any of the
world’s 3.5Bn ‘bank verified’ card or account holders.
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iSignthis will offer the new service to EU/EEA based merchants, incorporating JCB card acquiring into
Paydentity™, further extending both iSignthis’ merchant reach to Asian customers, and JCB acceptance with EEA
merchants. iSignthis’ merchants include some of the world’s largest regulated fintech companies, in addition to
technology and online ecommerce merchants. Mr. Tsuyoshi Notani, Managing Director of JCB
International (Europe) Ltd, said, "A true testament to our willingness and ability to engage with cutting-edge
fintech businesses, this partnership with iSignthis is a significant step forward for JCB as we expand across every
European market. As a gateway to the East, we offer European acquirers the ability to engage with Asian
consumers, giving JCB card members greater freedom and flexibility when it comes to enjoying our services
internationally.”
John Karantzis, CEO of iSignthis, said, “We are honored to be partnering with JCB, a leasing issuer in Japan
and a major international scheme. JCB is one of the world’s most trusted providers of payment technologies,
which have been deployed to 106 million users. The JCB partnership is a further validation and extension of the
Paydentity™ technology and its capabilities covering KYC remote identity, payment processing and
authentication. The ISXPay JCB service will be offered to all eligible EU based merchants and fintech, seeking to
access the JCB network of cards and credit solutions. At the same time, iSignthis will offer JCB card holders
access to these merchants in a secure and verified environment. We plan to have JCB integrated by Q3 of this
year, and transactions processing before the end of 2017. We are excited to be bringing this highly regarded
Asian brand to the European fintech sector.”
About JCB
JCB is a major global payment brand and a leading payment card issuer and acquirer in Japan. JCB launched its
card business in Japan in 1961 and began expanding worldwide in 1981. As part of its international growth
strategy, JCB has formed alliances with hundreds of leading banks and financial institutions globally to increase
merchant coverage and card member base. As a comprehensive payment solution provider, JCB commits to
provide responsive and high-quality service and products to all customers worldwide. For more information,
please visit: www.global.jcb/en/ or www.jcbeurope.eu
About iSignthis Ltd (ASX : ISX / FRA : TA8)
Australian Securities and Frankfurt Stock Exchange listed iSignthis Ltd (ASX : ISX / FRA : TA8) is the global leader
in remote identity verification, payment authentication and payment processing to meet AML/CFT requirements.
iSignthis provides an end-to-end on-boarding service for merchants, with a unified payment and identity service
via our Paydentity™ and ISXPay® solutions. By converging payments and identity, iSignthis delivers regulatory
compliance to an enhanced customer due diligence standard, offering global reach to any of the world’s 3.5Bn
‘bank verified’ card or account holders, that can be remotely on-boarded to regulated merchants in as little as 3
to 5 minutes. iSignthis Paydentity service is the trusted back office solution for regulated entities, allowing
merchants to stay ahead of the regulatory curve and focus on growing their core business. iSignthis, trading as
ISXPay®, is an EEA authorised eMoney Institution, offering card acquiring in the EEA, Australia and New Zealand.
For more
cardmag l jcbeurope.eu

Visa investuje do online platební společnosti Klarna.
Kapitálová investice a plánované partnerství ukazují společnou vizi obou společností ve zrychlování internetového
a mobilního obchodu ve prospěch spotřebitelů a obchodníků po celé Evropě. Pro Visu je pak krok součástí globální
strategie, zahrnující zpřístupnění infrastruktury Visa a zapojení širokého spektra
partnerů, kteří pomáhají zlepšovat nákupní zážitek pro miliony spotřebitelů na celém
světě. Společnost Klarna vyvíjí produkty, které reagují na neustále se měnící preference
spotřebitelů. Tím jim poskytuje flexibilitu a bezproblémové zkušenosti, které při nakupování očekávají.
„Klarna nabízí své zkušenosti v oblasti spotřebitelských úvěrů a online nákupů. Společně pak
sdílíme představu, že současné online a mobilní platby mohou být minimálně stejně jednoduché a
pohodlné, jako ty v reálném světě,“ řekl Jim McCarthy, výkonný viceprezident Visa pro inovace a
strategická partnerství.
„Společnost Visa je odhodlaná ke spolupráci s novou generací partnerů a poskytovatelů plateb pro
zajištění bezpečného online obchodování pro co nejvíce zákazníků. Na spolupráci s Klarnou a
dosažení těchto cílů se tak velmi těšíme,“ doplňuje McCarthy.
„Partnerství firem Visa a Klarna je přirozeným krokem. Obě společnosti rozumí spotřebitelským úvěrům a vědí, jak
důležitá je při vývoji inovativních platebních řešení perspektiva spotřebitele. Klarna dlouhodobě nabízí
obchodníkům ty nejmodernější varianty platebních řešení, umožňující spotřebitelům pohodlné a naprosto
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bezproblémové placení online. Partnerství s Visou nám pak dává příležitost globálně posílit naše působení a
produktové portfolio s využitím našich společných aktiv. Jsme nadšení z toho, jaké máme díky spolupráci společné
možnosti,“ uvedl Sebastian Seimiatowski, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Klarna.
Podle společnosti Forrester lze očekávat v Evropě v příštích letech dvouciferný nárůst online prodeje. Do roku
2021 se předpokládá navýšení počtu připojených zařízení a zlepšení mobilní konektivity, což povede k online
prodejům dosahujících 12 % z celkových retailových tržeb v regionu. Další výhledy ukazují, že retailový prodej v
západní Evropě v příštích pěti letech poroste v průměru o 12 % ročně.
O společnosti Visa Inc.
Visa Inc. (NYSE:V) je globální platební technologická společnost propojující zákazníky, obchodníky, finanční
instituce a vlády ve více než 200 zemích a teritoriích světa, s rychlými, bezpečnými a spolehlivými elektronickými
platbami. Společnost provozuje jednu z nejvyspělejších procesních sítí na světě – VisaNet – která dokáže
zpracovat více než 65 000 transakcí za sekundu, se zabezpečením před podvody pro spotřebitele a zajištěním
platby pro obchodníky. Visa není bankou, nevydává karty, neposkytuje úvěry ani nenastavuje sazby a poplatky
pro spotřebitele. Inovace od společnosti Visa nicméně umožňují finančním institucím nabízet svým zákazníkům
stále více možností: okamžité platby debetní kartou, používání předplacených karet nebo odložené placení pomocí
kreditních produktů. Pro více informací navštivte www.visaeurope.com, blog Visa Vision
(www.vision.visaeurope.com) a @VisaEuropeNews.
O společnosti Klarna
Klarna je jedním z předních evropských poskytovatelů plateb, jehož cílem je zajistit, aby platební proces byl pro
zákazníky a jejich obchodní partnery jednoduchý, plynulý a bezpečný. Klarna spolupracuje se 70 000 obchodníky
a nabízí platební řešení více než 60 milionům uživatelů v Evropě a Severní Americe. Klarna, se sídlem ve
švédském Stockholmu, má 1 500 zaměstnanců a působí v 18 zemích. Společnost byla založena v roce 2005 a
nedávno byla televizí CNBC označena za jednu z nejvýznamnějších společností světa, přinášejících inovace, které
mění svět.
cardmag l grayling l visa
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ROZHOVOR
Až letní období umožnilo, abych se sešel s Martinou Kirchrathovou,
Country Managerem, Ingenico Group a položil ji několik otázek.
Roman Kotlán, cardmag: Ingenico je dlouhodobě vedoucím výrobcem a dodavatelem POS na světě i
v ČR. Jak těžké je udržet svou pozici na trhu?
Martina Kirchrathová, Ingenico: Jsem zastánkyní názoru, že nejen štěstí přeje připraveným. Snažíme se být
vždy o několik kroků napřed a přicházet na trh s řešeními, která jsou silně orientovaná na potřeby zákazníků.
Velice tomu napomáhá schopnost Ingenico Group reagovat na výzvy v globálním měřítku a hlavně investovat
prostředky do budoucnosti (např. akvizice, start-upy atd.), ať už do vývoje vlastních řešení, ale i do zajímavých
akvizic v rámci celého světa.
Roman Kotlán, cardmag: Čím se liší Ingenico od ostatních výrobců a dodavatelů POS resp.
platebních řešení?
Martina Kirchrathová, Ingenico: Tradičním dlouhodobým postavením na trhu, historií, reálnými plány
v budoucnosti. Obrovskou výhodou je vývoj HW a SW, který zůstal v Evropě a stále se zaměřuje na potřeby
klientů. Schopnost dodat řešení kolem plateb doslova od A až po Zet. Velkou roli u globálního hráče hraje i
kvalitní lokální zastoupení v jednotlivých zemích či regionech, které umí využít specifika daného trhu. A v první
řadě jsou to lidé, moji kolegové, kteří společnost tvoří.
Roman Kotlán, cardmag: Co je pro tebe klíčové hledisko či kritérium úspěchu?
Martina Kirchrathová, Ingenico: Dlouhodobě udržitelná kvalita za rozumný peníz a ochota nést osobní
odpovědnost. Pro mě osobně je to respekt, respekt k okolí a respekt blízkého okolí.
Roman Kotlán, cardmag: V prostředí technologií se pohybuješ celou řadu let, co je pro tebe
motivující? Co tě v poslední době zaujalo ve světě?
Martina Kirchrathová, Ingenico: Osobně mě motivuje touha věci poznávat, a pokud mi to mé možnosti
dovolí, tak je i pochopit. A dále pro ně nacházet využití v každodenním životě. Mám ráda i změny, ale samozřejmě
jen ty k lepšímu. O to se snažím nejen v pracovním, ale i ve svém soukromém životě. Nejvíce mě zaujala změna,
kterou nám přinesly technologie, hlavně ty komunikační a děsí mě jejich dopad na společnost. Pozoruji výrazné
změny v každodenní lidské běžné komunikaci, chování ve veřejném prostředí. V posledních době mě daleko více
baví pracovat na projektech pro lidi … ať už je to rozvoj plateb v dříve netradičních oblastech. V posledních letech
pomáhám nadacím se realizovat v oblasti elektronických plateb.
Roman Kotlán, cardmag: Je něco na domácím trhu, co by bylo
možné adaptovat i na trhy ostatní?
Martina Kirchrathová, Ingenico: Trocha české pokory by světu
neuškodila. Dnes je běžné, že všechno jde. Všichni se tváří, že ví jak.
Všichni se u toho fotí, sdílí to, soutěží, kopírují a předhání se a ideálně
hned a všude, ale co když to celé nejde tím správným směrem … Věřím,
že vývoj by neměl být o nadprodukci nepotřebných věcí, které ani nemají
své zákazníky a pak jsou nabízeny v akčních slevách. A ono, když to stojí
tak málo, tak proč to nekoupit a po čase vyhodit. Věřím nám lidem a líbí
se mi, jak se lidé začínají více zapojovat do dění kolem sebe a používat
technologické, ale i přírodní dary nejen ke své zábavě.
Pokud myšleno v oblasti plateb, tak jsou to bezkontaktní platby. Máme u
nás velice rozšířenou síť a dobře edukované a aktivní držitele karet. Lidé
mají své očekávání a tím pádem i zklamání. Nedávno jsem byla na
několikaset kilometrové pěší pouti a krom možnosti vybrat z bankomatu a
zaplatit u velkých řetězců ve velkých městech, byla možnost platby
kartou nulová. Dnes si velice vážím automatu, který je 24 hodin denně v
provozu, má co nabídnout a bere karty. O běžných malých obchodech ani
nemluvě. U nás běžný standard, jinde vymoženost jako ze sci-fi seriálu.
(mám i foto)
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Roman Kotlán, cardmag: Co domácímu trhu brání, aby byla zásadně rozšířena akceptační
infrastruktura do menších měst a vesnic v regionech?
Martina Kirchrathová, Ingenico: Myslím, že předpoklad, že poskytovatelé akceptačních sítí v daných
lokalitách nebudou mít aktivní zákazníky, a tím pádem neproduktivní akceptační místo. Moc tomu nenahrávají i
vzdálenější dojezdové lokality s nízkým počtem obchodních míst s celkově nižšími tržbami, hůře se hledá
profitabilita. Nicméně je to i o tom, jak se vesnice a malá města v ČR zásadně mění. Dnes má téměř každý
několik nástrojů komunikace, ale i pro platby. Dávají stejné možnosti jako lidem ve velkých městech - auto,
televize, mobil, internet. To vše funguje na vesnici stejně, jen bude vždy o něco složitější se na ves/malé město
dopravit, postavit technologie nebo tam jen doručit zboží.
Roman Kotlán, cardmag: Čím může být francouzský trh inspirující pro Česko?
Martina Kirchrathová, Ingenico: Je to velmi odlišný trh, a to je dáno hlavně historickým a geografickým
postavením. Francouzština patří mezi světové jazyky, a proto i francouzský trh je celosvětově uznávanou velmocí.
O to víc mě asi fascinují úspěchy malého národa v srdci Evropy.
Pokud se, ale budeme držet svého kopyta, tak nejvíc mě fascinuje využití infrastruktury POS terminálů ve
zdravotnictví. Zjednodušeně řečeno, obdivuji projekty, kde POS terminál je použit ani ne tak pro platbu jako pro
svou schopnost přenést informaci z bodu A do bodu B s vysokou mírou bezpečnosti. Je jedno jestli jsou to citlivá
data o pacientovi nebo data pro platební transakci.
Roman Kotlán, cardmag: Jaké akceptační nástroje či platformy vidíš jako další vývojové stádium,
které může následovat po POS?
Martina Kirchrathová, Ingenico: POS v. 1. 1 J Point of sales bude v následujících letech pořád tím místem,
které integruje platební možnosti a umožňuje garantovat rychlý a vysoce zabezpečený přenos informací. Zcela
jistě se bude měnit jejich vzhled, stejně tak jako se bude měnit a mění mobilní telefon. Myslím, že si umím
představit terminál do každé rodiny, nástroj pro platbu za služby (nákupy, platby, rezervace ...). Pokud bude na
světě tolik různých elektronický platidel a lidé je budou používat… bude stále potřeba mít jeden bezpečný
univerzální nástroj, který je akceptuje. Myslím, že to je budoucnost terminálu, umět se vypořádat s různými
platidly a to vždy rychle, jednoduše a hlavně bezpečně.
Roman Kotlán, cardmag: Angažujete se v celé řadě projektů v rámci progresivních technologií a
konceptů Smart Cities, co od takovýchto projektů očekáváš?
Martina Kirchrathová, Ingenico: Očekávám změnu k lepšímu! Zjednodušení malých drobných služeb a věcí,
které používáme kolem sebe. Možnost se zamyslet v dlouhodobém měřítku. Mně osobně některé projekty hodně
změnily. Myslím tím mé osobní návyky a každodenní chování.
Mám dnes větší svobodu, více času na sebe a mám daleko více možností. Než jen sama doma ráno sednout do
auta, ujet 50 km do hlavního města, prodrat se již tak plným centrem davy podobných osamocených jezdců…
Vybírám mezi vlakem, spolujízdou s kolegou z práce, autem k metru a někdy, když fakt musím hurá až do centra
jako většina jezdců.
V rámci své pozice se snažím zjednodušit platbu a nahradit hotovost el. platebními prostředky. Hlavně tam, kde to
dává smysl a samo se to nabízí. Dnešní držitelé karet, chtějí platit všude a velmi těžko se jim vysvětluje proč to
tam nebo onde nejde. Touha mít jeden nástroj pro sebe, děti, rodiče, prarodiče. A tím pádem nemuset nikoho nic
složitě učit používat, je to druhotný motiv a velice efektivní.
Roman Kotlán, cardmag: Co je pro vás konkurence?
Martina Kirchrathová, Ingenico: Je pro nás přítel i nepřítel zároveň. Motivuje nás a žene k neustálému
posunu technologií vpřed a změnám přístupu. Konkurence může být nejen hnacím motorem, ale i dobrým
učitelem.
Roman Kotlán, cardmag: Společnost Ingenico patří celou řadu let k významným partnerům
konferencí cardforum a cardsession. Na jaře letošního roku se společnost Ingenico stala členem
Sdružení pro bankovní karty (SBK). Jak ty osobně vnímáš vytvořenou oborovou platformu karetního
a technologického prostředí v ČR?
Martina Kirchrathová, Ingenico: Je to skvělá platforma, velmi si vážím lidí, kteří ji tvoří. Rozmanitost názorů,
pravidelná setkání, ochota věci měnit a společně tvořit, nás přiměla k aktivnějšímu přístupu k SBK a přidruženým
platformám. Jsme přesvědčeni, že lokální specifika a globální zkušenosti je potřeba více sdílet. Úzká spolupráce v
rámci SBK a přidružených platforem může pomoci udržet trh v ČR na vysoké úrovni a konkurenceschopný v
globálním měřítku. Výbornou vizitkou SBK je, že po několika letech v karetním oboru mám pocit jako bych byla v
branži od studií.
cardmag l roman kotlán l foto Martina Kirchrathová
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ROZHOVOR
Pokračujeme v trendu nahrazování drahé hotovosti a přechodu plateb do
digitálního prostředí
S Marcelem Gajdošem, regionálním manažerem Visa pro ČR a Slovensko, o další expanzi.
Cardmag: Jaké jsou v současnosti hlavní ukazatele rozvoje světového karetního byznysu?
Marcel Gajdoš, Visa: Bezhotovostní placení je již po celém světě naprostou samozřejmostí a kartou Visa pohodlně
zaplatíte na 44 milionech obchodních míst ve více než 200 zemích světa. V současnosti je na celém světě vydáno
více než 3 miliardy platebních karet Visa, z toho 917 milionů v Severní Americe, 908 milionů v asijsko-pacifickém
regionu a 542 milionů v Evropě. Tento způsob placení a rozšiřování akceptační sítě ale stále skýtá obrovský
potenciál. Rozvojem nových platebních technologií, zaváděním inovací a navazováním spolupráce s technologickými
firmami, obchodníky i finančními institucemi pak děláme maximum pro to, abychom pokračovali v trendu
nahrazování drahé hotovosti a přechodu plateb do digitálního prostředí co nejrychleji a nejpřirozeněji.
Cardmag: Dá se říci, jak si vede v současnosti z pohledu rozvoje bezhotovostních plateb Česká
republika?
Marcel Gajdoš, Visa: Češi milují nové technologie a v bezkontaktních platbách jsme v rámci celého světa na
samotné špičce. V současnosti provádí Češi v českých obchodech i e-shopech prostřednictvím bezkontaktních karet
Visa téměř 83 % plateb. Za západem Evropy na druhou stranu zaostáváme v celkové akceptaci platebních karet i
v objemu karetních transakcí, což se promítá do celkového podílu prostředků utracených domácnostmi kartou. V
porovnání se „západem“ máme pouze poloviční počet platebních terminálů v přepočtu na obyvatele a počet
registrovaných firem. Nutno však podotknout, že se akceptační síť stále vyvíjí. Zatímco v roce 2013 u nás bylo
91 771 POS terminálů, nyní jich je už 146 775. Ve Vise předpokládáme, že by jich český trh mohl v současnosti
pojmout zhruba dalších 94 000. Již nyní pozorujeme ochotu inovativních obchodníků investovat do rychlejšího a
pohodlnějšího zákaznického zážitku. Věřím, že tento vývoj povede k rozšíření akceptační sítě a že v tomto ohledu
brzy dostihneme západoevropské země.
Cardmag: Má bezhotovostní placení potenciál rozvíjet se podobnou rychlostí jako dosud, nebo brzy
narazí na svou pomyslnou hranici?
Marcel Gajdoš, Visa: Do platebního průmyslu vstupují stále noví aktéři i moderní technologie. Právě díky těmto
změnám a přesunu plateb do digitálu má ale oblast větší potenciál než kdy dříve. Množství fyzických peněz v oběhu,
které se podle údajů Visa v budoucnu přesune do sféry bezhotovostního placení, činí 17 bilionů dolarů. Expanze
moderních technologií do nově vznikajících segmentů pak může představovat dalších více než 30 bilionů dolarů.
Velkou příležitost k rozvoji představují právě digitální platby. Jejich objem činí 2 biliony dolarů, což je v současnosti 9
% všech útrat. Zároveň ale tento podíl roste 5x rychleji než placení hotovostí - jen do roku 2020 tedy očekáváme
celkově 15% podíl digitálních plateb. To představuje pro Visu i celý trh obecně velkou příležitost.
Cardmag: Co bude takový vývoj znamenat pro samotné spotřebitele - držitele karet?
Marcel Gajdoš, Visa: Spotřebitele čeká při využívání platebních služeb i technologií ještě větší komfort a
bezpečnost. Za nejmohutnější trend nejbližší budoucnosti považuji hlavně rozšiřování nabídky platebních zařízení.
Zákazníci nebudou omezeni pouze na plastovou kartičku, ale budou mít na výběr z široké škály možností.
Technologie jako nositelná elektronika, in-car platby nebo prodejní automaty mohou zvýšit současný počet 3 miliard
Visa karet na 30 miliard zařízení, provázaných s kartou Visa. Rozvoj nových technologií zasáhne určitě i velikost a
podobu akceptační sítě. Bezkontaktní terminály pak budou jen jednou z možností, mezi kterými si obchodníci či
uživatelé budou moct vybrat. Věříme, že například s pomocí technologie QR, Visa Checkout či zvýšení penetrace
bezkontaktních terminálů v dopravě, dokážeme zvednout počet míst, kde lze platit bezhotovostně ze současných 44
milionů na 400 milionů po celém světě.
Cardmag: Velkým tématem okolo karetních transakcí bude vždy jejich zabezpečení. Co je nyní
prioritou Visa v této oblasti?
Marcel Gajdoš, Visa: V současnosti věnujeme velkou pozornost rozvoji tokenizaci bezhotovostních plateb.
Tokenizace je bezpochyby jednou z nejvýznamnějších technologií, které se za poslední dobu v oblasti digitálního
placení objevily. Chrání data zákazníků tím, že informaci o účtu z plastové platební karty nahrazuje číselnou řadou,
tzv. „tokenem“. Tím lze autorizovat platbu, aniž by byly zveřejněny detaily účtu. Přesně to se děje při placení
chytrým mobilním telefonem. Když tak spotřebitelé sáhnou po svém mobilním zařízení a budou s ním chtít v
obchodě zaplatit, bude odeslán „token”, nikoli detaily o jejich účtu.
Cardmag: K API prostředí nové generace tokenizace jste dali přístup svým partnerům v rámci
platformy Visa Developer. Jak z toho Visa profituje?
Marcel Gajdoš, Visa: Platforma Visa Developer vznikla, aby pomohla nám a našim partnerům napříč trhem
nacházet inovativní a pro zákazníka co nejjednodušší a nejbezpečnější způsoby placení. Díky tomu, že v rámci
platformy sdílíme přístup do naší globální sítě, technologie, ale i API, mohou vznikat skutečně revoluční projekty
odpovídající na poptávku našich klientů. Stejným způsobem jsme tak zpřístupnili vývojářské prostředí k Visa direct
pro provádění push plateb, Visa checkout, umožňující bezpečné uložení platebních údajů bez nutnosti zadávat je při
každém online nákupu.
cardmag l Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa pro Českou republiku a Slovensko
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MARKETING
Mastercard na tři roky sponzorem filmového festivalu v Benátkách
Praha, 28. července 2017 - Uzavření nové tříleté sponzorské smlouvy s
Mezinárodním filmovým festivalem konaným při Benátském bienále oznámila společnost Mastercard, světový lídr v oblasti platebních karet a bezkontaktních platebních inovací. Mastercard je již partnerem filmových festivalů v Cannes a v Berlíně. Nový sponzorský projekt nabyde účinnosti se zahájením festivalu Biennale Cinema 2017 konaného ve dnech 30. srpna až 9.
září.
„Benátský mezinárodní filmový festival představuje jedinečnou událost, kde se vášeň pro filmové
umění spojuje s kouzelným a ikonickým místem konání, což představuje dokonalou kombinaci pro
vyjádření koncepce našeho programu Priceless. Ten je dostupný již 20 let, v celkem 112 zemích
světa a 53 různých jazycích. Náš nejnovější sponzorský projekt si klade za cíl nadále lidem přinášet
naplnění jejich tužeb a pomáhat jim přejít od sledování k prožívání,“ uvedl David Molina, viceprezident
společnosti Mastercard pro spotřebitelský marketing a sponzoring v Evropě.
Letošní průzkum společnosti Mastercard „Film a města“ názorně ukázal význam filmového umění v uspokojování lidských tužeb. Z vyjádření obyvatel sedmi
velkých měst - Berlína, Istanbulu, Londýna, Madridu,
Moskvy, Paříže a Říma - vyplynulo, že kino je na třetím místě v oblíbenosti mezi formami kulturního a
společenského vyžití, hned po cestování a návštěvě
restaurace, ale před čtením, návštěvou koncertu a
zhlédnutím výstavy. Průzkum také ukázal, že 30 %
obyvatel jmenovaných měst chodí do kina nejméně
jednou týdně.
O společnosti Mastercard
Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com, je jednička v inteligentních, pohodlných a bezpečných platbách. Provozujeme nejrychlejší síť pro zpracování plateb, která propojuje spotřebitele, finanční instituce, obchodníky, vlády a podniky ve více než 210 zemích a teritoriích celého světa. Produkty a řešení společnosti Mastercard
ještě více usnadňují, zabezpečují a zefektivňují každodenní obchodní činnosti – například nakupování, cestování,
podnikání a hospodaření s financemi. Sledujte nás na Twitteru @MasterCardNews, připojte se k diskusi
na CashlessPioneers Blog a přihlaste se k odběru nejnovějších zpráv v Engagement Bureau.
cardmag l bizon & rose l mastercard
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TECHNOLOGIE
Spotřebitelé upřednostňují biometrii, ale její
zavádění pokulhává
Praha 25. července - Naprostá většina spotřebitelů (93 procent) dává při schvalování plateb nebo
jiných finančních služeb přednost biometrickému ověření totožnosti před zadáváním hesla. Použití
biometrických dat, jako je otisk prstu nebo sken oční duhovky, je bezpečnější a není při něm nutné
si heslo pamatovat. Zavádění technologie biometrického ověřování do praxe ovšem pokulhává,
protože ho brzdí i nezkušení manažeři.
V bankách projevují stejné nadšení pro biometrii jako spotřebitelé, ale 36 procent jejich manažerů v pozicích, jež
rozhodující o zavádění mobilních biometrických technologií, přiznává nedostatek zkušeností.
Společnost Mastercard je hnací silou biometrického ověřování totožnosti při realizaci plateb.
Proto spojila síly s katedrou informatiky Oxfordské univerzity. Jejich cílem bylo zaměřit se na tuto rychle se
vyvíjející oblast a vypracovat směrnice, jež by bankám umožnily porozumět technologii biometrického ověřování
prostřednictvím mobilních zařízení a uvést ji do praxe.
Výsledkem je obsáhlá studie Mobile Biometrics in Financial Services: A Five Factor Framework (Biometrické
ověřování mobilním zařízením ve finančních službách: osnova pěti základních faktorů). Těmi klíčovými faktory
jsou: výkon, použitelnost, univerzálnost, zabezpečení a soukromí.
Mastercard již představil několik biometrických projektů. Třeba aplikace Mastercard Identity Check Mobile, která
je postupně zaváděná i v Evropě, výrazným způsobem urychluje ověřování digitálních plateb a současně zvyšuje
úroveň zabezpečení. Díky této aplikaci mají držitelé platebních karet možnost ověřit svou totožnost pomocí čtečky
otisků prstů svého mobilního zařízení nebo prostřednictvím rozpoznání obličeje prostým pořízením „selfie“.
Letos na jaře Mastercard uvedl platební kartu se zabudovanou technologií ověření otisku prstu. Tato nová
generace biometrických karet umožňuje bezpečné a okamžité prokázání totožnosti držitele karty při nákupech v
obchodech. Zkušební provoz se úspěšně uskutečnil v Jihoafrické republice.
Vzhledem k očekávanému objemu prodejů chytrých telefonů ve výši 400 miliard USD do začátku příštího roku
budou mít lidé po celém světě v daleko větší míře k dispozici způsob, jak využívat biometrické ověřování mobilním
zařízením. Díky iniciativám, jako je spolupráce s univerzitou v Oxfordu, je společnost Mastercard na čele přechodu
k širokému a zodpovědnému uplatnění mobilních biometrických řešení v oblasti finančních služeb.
V Česku považuje 57 procent oslovených spotřebitelů biometrické ověření plateb za bezpečné, i když je zatím
používají pouhá tři procenta z nich, vyplývá z loňské „Studie společnosti Mastercard o vlivech inovací“.
cardmag l bizon & rose l mastercard
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První evropská startupová soutěž Everywhere Initiative zná vítěze
Visa mu věnuje 50 tis EUR
Vítězové ve třech kategoriích si rozdělili 100 tisíc eur
Hlavní cenu v soutěži a celkem 50 tisíc eur získal britský startup Kompas s řešením, které využívá
strojového učení pro podporu regionálního obchodu
Programu se zúčastnilo více než 300 projektů z 19 zemí
Kodaň, Money 20/20 - 27. června 2017 - Visa Inc. (NYSE: V) vyhlásila vítěze prvního ročníku evropské
startupové soutěže Everywhere Initiative. Vítězové ve třech kategoriích si rozdělili 100 tisíc eur. Navíc získali
přístup do vývojářského prostředí Visa API a možnost konzultací s mentory a technologickými experty. V každé
z následujících kategorií si vítězný startup odnesl výhru 25 tisíc eur:
Bitemojo (Izrael) - Local Community Challenge. Firma představila aplikaci „Visa Bite“, díky které váš
smartphone poslouží jako průvodce po turistických trasách po městě zaměřených na gastronomii.
Kompas (UK) - Regional Intercity Challenge. Jejich „Dependable City Exploration” aplikace využívá
strojového učení pro personalizaci obsahu na základě individuálních zájmů a preferencí.
Fly Money (Izrael) - International Travel Challenge. Projekt Fly Money umožňuje uživatelům při bookování
letenek či hotelu zažádat online přes platební kartu o převod prostředků na cizí měny.
Kompas pak získal dalších 25 tisíc eur za nejlepší návrh v rámci celé soutěže.
Výhry předal vítězným startupům na letošní konferenci Money 20/20 v Kodani Jim McCarthy,
výkonný viceprezident Visa pro inovace a strategická partnerství.
„Ve Vise hledáme stále nové způsoby zavádění platebních inovací a právě proto skrze iniciativu Visa Everywhere
navazujeme spolupráci se startupy. Nacházíme tak zcela nové a neotřelé nápady, vedoucí k plnění byznysových
cílů, ale hlavně zlepšování zákaznických zážitků. Těšíme se na spolupráci s vítěznými startupy, i to, jak budou
moci díky přístupu k naší API v rámci platformy Visa Developer posouvat své nápady na další úrovně,“ řekl Jim
McCarthy.
Evropská soutěž Visa Everywhere byla vyhlášena v únoru na Mobile World Congress a od dubna mohli zájemci
předkládat své projekty pro všechny tři soutěžní kategorie. Po květnovém uzavření přihlášek vybrala Visa pět
finalistů v každé kategorii a pozvala zástupce startupů na konferenci Money 20/20 v Kodani k prezentaci projektů
před odbornou porotou. V té zasedl kromě expertů Visa například Davide Rigamonti z CornerCard, Birte Quitt za
Erste Group či Ohad Maimon z Leumi Card. Vítěze vyhlásil Jim McCarthy na Sixth Stage v rámci prezentace
o startupech. Do programu Visa Everywhere se od prvního ročníku v USA v roce 2015 zapojilo více než 1 500
startupů ze Severní Ameriky, Latinské Ameriky, Evropy a Asie.
O soutěži Visa Everywhere Initiative
Everywhere Initiative je program společnosti Visa, jehož cílem je podpořit inovace v oblasti plateb. Vznikl v době,
kdy se platební průmysl přesouvá z plastu do digitálního prostředí a kdy do tradičního světa vstupují noví aktéři.
Program byl poprvé uveden v USA v roce 2015. Poté se stal program globálním a od té doby téměř 1 500
startupů získalo celkem 2 miliardy dolarů. Do závěrečného kola se dosud probojovalo 90 finalistů a z toho bylo
vybráno 19 výherců.
Program byl v roce 2017 poprvé uvedený v Evropě a byl otevřený pro startupy z 19 států: z Bulharska, České
republiky, Dánska, Finska, Francie, Německa, Irska, Izraele, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Slovenska,
Španělska, Švédska, Švýcarska, Nizozemí, Velké Británie a Turecka. Celá soutěž probíhá v anglickém jazyce.
cardmag l grayling l visa
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NFC
Návštěvníci ZOO Praha mohou přispět na záchranu
ohrožených
druhů
pomocí
dotykových
obrazovek
s integrovanou platební funkcí
Přispět na záchranu čtyř ohrožených druhů, jakými jsou kůň Převalského, gorila
nížinná, gaviál indický či laoš, lze nově pomocí unikátních kiosků - dotykových
obrazovek s integrovanou platební funkcí, které uvádí do provozu Zoo Praha jako
první na světě. Jsou umístěny na pěti stanovištích v areálu zoo a návštěvníci si
sami mohou zvolit, na který projekt jejich příspěvek poputuje.
Dotykové obrazovky s integrovanou platební funkcí byly do Zoo Praha
instalovány ve spolupráci se společnostmi Mastercard a Ingenico v průběhu
července a mají za sebou zkušební provoz. Přístroje byly vyrobeny na míru
pražské zoo, která je jako první na světě použije pro dárcovské účely. Návštěvníci je najdou ve spodní části zoo u
Vzdělávacího centra, u Pavilonu goril a dále v Pavilonu šelem a plazů. V horní části jsou pak umístěny v pavilonu
Indonéská džungle a v Údolí slonů.
„Klíčovým úkolem moderních zoologických zahrad je ochrana ohrožených druhů a nové informační a
platební kiosky naše snahy posunou opět o něco dále,“ uvádí ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek a
doplňuje: „Věříme, že naši návštěvníci a příznivci je ocení a využijí. Děkujeme společnosti Mastercard za pomoc
při jejich vývoji, výrobě a instalaci.“ Platbu lze provést dvěma způsoby, a to bezkontaktně platební kartou po
přiložení ke čtečce nebo pomocí digitální platební služby Masterpass při naskenování QR kódu. Oba způsoby
platby jsou jednoduché, bezpečné a rychlé.
„Pražská zoo patří při záchraně ohrožených zvířat k nejúspěšnějším na světě a
máme radost, že můžeme spojit síly a pomocí nových platebních kiosků
zapojit i více lidí. Mastercard v Česku vyvíjí platební inovace a díky tomu
můžeme návštěvníkům v zoo umožnit pohodlnou a bezpečnou platbu,“ říká
generální ředitel Mastercard pro Česko, Slovensko a Rakousko Miroslav Lukeš.
„Je nám potěšením se dlouhodobě podílet na projektech, které přináší vyšší
komfort při zábavě a vzdělávání v pražské zoo. Samoobslužné informační
panely jsou již celkem běžnou záležitostí. V poslední době se však velmi
žádaným řešením v Evropě staly kiosky s integrovanou platbou, kterou
zajišťují bezkontaktní terminály Ingenico IUC180B, pomohou vybrat mnoho
finančních prostředků pro ohrožené druhy ve volné přírodě,“ shrnuje generální
manažerka společnosti Ingenico Martina Kirchrathová.
Návštěvníci se mohou prostřednictvím dotykových obrazovek dozvědět mnoho zajímavých informací o in-situ
projektech Zoo Praha a na základě takto získaných informací ihned přispět částkami 50, 100, 200, 300 nebo 499
Kč na jeden ze čtyř projektů. Mezi ně patří Návrat divokých koní (koní Převalského) do volné přírody v Mongolsku,
Toulavý autobus (záchrana goril nížinných a dalších ohrožených druhů ve střední Africe), ochrana gaviála
indického na řece Čambal či záchrana kriticky ohrožených laošů v Laosu. „Každému zájemci, jenž na vybraný
projekt přispěje libovolnou částkou, automaticky kiosek vydá okamžitě po platbě autogram podpořeného zvířete
v podobě samolepky s vyobrazením stopy,“ uvádí Vít Kahle, odborný poradce pro marketing a PR ze Zoo Praha, a
dodává: „Ti návštěvníci, kteří zvolí částku 499 Kč, se pak mohou navíc těšit na dokumentární film o návratu
převaláků do mongolské Gobi.“
Doposud mohli příznivci Zoo Praha její projekty podpořit pomocí sbírkového konta Pomáháme jim přežít s číslem
43–6804660247/0100, a také prostřednictvím příspěvků z DMS. Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, na
projekt pak putuje částka 29, 59 nebo 89 Kč. Zájemci mohou využít také variantu trvalého příkazu (každý měsíc
se zvolená částka automaticky zašle na konto Zoo Praha), a to na všechny uvedené částky. Tvar sms zprávy je
DMS OHROZENEDRUHY XX (XX = zvolená částka) a zasílá se na číslo 87 777. Platební kiosky jsou tak další
možností, jak může veřejnost pomoci chránit ohrožené druhy zvířat.
O Zoo Praha
Pražská zoologická zahrada je nejnavštěvovanější zoo v České republice. Jen za loňský rok do ní zavítalo přes 1,4
milionu návštěvníků a jednalo se o vůbec nejvyšší roční návštěvnost v její historii. Celková rozloha Zoo Praha je
58 ha a na této ploše se nachází 13 pavilónů a přes 150 expozic. V nich žije více než 690 různých druhů ptáků,
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savců, plazů, ryb a paryb, obojživelníků, ale i zástupců z řad bezobratlých. Celkem je to přes 4 700 zvířat. Zoo
Praha se také intenzivně mnoho let věnuje ochraně ohrožených druhů zvířat přímo v místě jejich přirozeného
výskytu. Mezi nejznámější její in-situ projekty patří Návrat divokých koní (návrat koně Převalského do Mongolska),
Toulavý autobus (ochrana goril v Africe), záchrana gaviála indického v Indii a ochrana laoše v Laosu. Další
informace o Zoo Praha naleznete na webu www.zoopraha.cz, facebooku Zoo Praha a Twitteru @zoo_praha.
O společnosti Mastercard
Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com, je jednička v inteligentních, pohodlných a bezpečných
platbách. Provozujeme nejrychlejší síť pro zpracování plateb, která propojuje spotřebitele, finanční instituce,
obchodníky, vlády a podniky ve více než 210 zemích a teritoriích celého světa. Produkty a řešení společnosti
Mastercard ještě více usnadňují, zabezpečují a zefektivňují každodenní obchodní činnosti - například nakupování,
cestování, podnikání a hospodaření s financemi. Sledujte nás na Twitteru
@MasterCardNews, připojte se k diskusi na CashlessPioneers Blog a
přihlaste se k odběru nejnovějších zpráv v Engagement Bureau.
O společnosti Ingenico Group
Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING) je globální lídr v oblasti
plateb. Poskytuje inteligentní, důvěryhodná a bezpečná řešení, která
usnadňují obchodování prostřednictvím všech kanálů, od kamenných
prodejen přes online obchody po mobilní platby. Díky nejrozsáhlejší
platební síti na světě nabízíme bezpečná platební řešení na místní, národní
i mezinárodní úrovni. Jsme důvěryhodným celosvětovým partnerem finančních institucí i prodejců, od malých
obchodníků po nejznámější světové značky. Naše řešení umožňují obchodníkům snazší přijímání plateb a
naplňování dobré pověsti jejich značky. Další informace naleznete na webech www.ingenico.com a
twitter.com/ingenico.
cardmag l mastercard l foto a grafika bizon & rose
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ANALÝZY
Prémiových karet v ČR přibývá
v čerpání jejich výhod jsou však Češi zdrženlivější
Podle studie společnosti Visa vlastní téměř polovina (49 %) osob s vysokými příjmy prémiovou
kartu. Bonitní klientela ale často netuší, jaké benefity může díky prémiovým kartám Visa Gold,
Platinum a Infinite čerpat. Má přitom k dispozici řadu výhod včetně asistenční služby a možnosti
výrazně ušetřit na speciálních nabídkách.
Praha, Česká republika - 11. července 2017 l Visa (NYSE:V) l Segment prémiových karet v Česku dlouhodobě
roste. Podle studie společnosti Visa vlastní prémiovou kartu 49 % vysokopříjmových Evropanů. Spotřebitelé však
často nevědí, jaké všechny výhody mohou díky své kartě využívat.
Z průzkumu na 11 evropských trzích vyplynulo, že 83 % respondentů s vysokými příjmy vlastní alespoň jednu
bankovní kartu a 23 % z nich je držitelem dokonce tří a více karet. Pro Česko je pak typické, že téměř polovina
(47 %) z bonitní klientely se podle výsledků řadí ke skupině tzv. non-movers, jinými slovy mezi spíše zdrženlivější
spotřebitele, kteří využívají pouze základní funkce platební karty.
„Naším cílem je ukázat takovým zákazníkům, že využívání prémiových karet je nejen maximálně pohodlné,
jednoduché a bezpečné, ale díky speciálním nabídkám může být i velice výhodné. Prémioví klienti mohou
například využít možnost vrácení peněz za zpožděné lety či získat přístup k nadstandardním službám v luxusních
hotelech po celém světě,“ přibližuje Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa pro Česko a Slovensko.
Mezi hlavní výhody prémiových karet Visa patří ale i služby osobního asistenta, který zajistí pomoc třeba při
organizaci pracovní cesty, při rezervaci restaurace či jiných neočekávaných situacích. Dalším užitečným
pomocníkem na cestách v zahraničí je bezplatná aplikace Visa Travel Tool. Služba vám pomůže vyhledat nejbližší
bankomat v jakékoliv zemi, spočítá aktuální kurz, ale poskytne i okamžitou pomoc v případě ztráty karty.
Zákazníci s prémiovou kartou mohou navíc čerpat speciální nabídky a výrazné slevy u partnerů jako Čedok,
iSTYLE, FAnn parfumerie, Pietro Filipi, Sparkys, Aureole Restaurant a dalších.
Kompletní nabídka výhod je k dispozici níže, případně na stránkách https://www.visa.cz/premiove-karty/
Slevy u partnerů pro držitelé prémiových karet Visa:
Čedok - sleva 20 % z nabídky Exclusive Travel a sleva 3 % z běžné nabídky
iSTYLE - sleva 3 % na veškeré zboží a 10 % sleva na příslušenství
BellesFleurs - sleva na nákup květin 12 % v e-shopu i kamenné prodejně
FAnn drogerie - sleva 20 % na vybrané výrobky v e-shopu a 10 % na ostatní zboží v kamenných obchodech
Pietro Filipi – sleva 10 % na módu v kamenných prodejnách
Aureole Restaurant - sleva 17 % na nabídku a la carte
Hračky - sleva 20 % v prodejnách a na e-shopu značek Sparkys , HM Studio a Bambule
cardmag l graylig l visa

Bezhotovostní platby patří k nejdůležitějším nástrojům na omezení šedé
ekonomiky
Praha 19. června 2017 - Dvě třetiny českých občanů mají za to, že zvýšení elektronických plateb na
úkor hotovostních přispívá k omezení negativních dopadů šedé ekonomiky v České republice.
Obchodníci by proto měli mít terminály pro platební karty a aplikace.
Vyplývá to z průzkumu společnosti Mastercard zaměřené na šedou
ekonomiku v ČR a dalších zemích střední a východní Evropy.
„Bezhotovostní placení patří k nejdůležitějším nástrojům na omezení šedé ekonomiky. Navíc je
přínosné i v tom, že pomáhá ekonomice v jejím rozvoji a k vyšší finanční gramotnosti. U měst zase
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může vést k lepšímu řízení a vynakládání veřejných prostředků v konceptu smart cities,“ uvedl
generální ředitel Mastercard pro Českou a Slovenskou republiku a Rakousko Miroslav Lukeš.
Šedá ekonomika podle většiny Čechů brzdí ekonomický růst, zhoršuje konkurenceschopnost a omezuje objem
veřejných financí a tím možnost poskytování veřejných služeb pro občany ze strany státu. Občané mají velmi
dobrý přehled o tom, kde se šedá ekonomika vyskytuje. S tím, že neplacení daní a nepřiznání příjmu se dá
považovat za zločinnou aktivitu, souhlasí v průzkumu 75 procent dotazovaných.
Čtyři pětiny účastníků průzkumu předpokládají, že proti šedé ekonomice by stát i samotní občané by měli bojovat,
přestože role občanů oproti státu je považována za marginální. Polovina dotazovaných souhlasí s tím, že stát
může zavést daňové stimuly a výhody pro obchodníky, kteří akceptují platební karty, ať už snížením daňové
zátěže nebo zvýhodněním elektronických transakcí jinou sazbou daně. Podobné množství lidí by podpořilo daňové
výhody pro zákazníky platící platební kartou.
Občané by v rámci úsilí namířeného proti šedé ekonomice přestali platit hotovostí a začali platit platební kartou,
přičemž tento názor podporuje takřka půlka lidí s vyšším vzděláním. Třetina dotazovaných by pak záměrně
nakupovala pouze v obchodech s platebním terminálem. “Věříme, že tento podíl poroste s tím, jak se rozšiřuje síť
terminálů. Rádi bychom, aby elektronické platby podpořil i stát, protože je to i v jeho zájmu,” doplnil Lukeš. A
celkem 73 procent lidí přiznalo, že by v případě zavedení celostátní účtenkové loterie byli více motivováni brát si
účtenky.
Průzkum se uskutečnil v únoru 2017 v deseti zemích střední a východní Evropy (Bosna a Hercegovina, Bulharsko,
Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Rumunsko). Průzkum odhalil, že
většině lidí v regionu šedá ekonomika vadí a chce, aby se jejich vlády situací aktivně zabývaly. Lidé ale nemají
problém se do řešení problémů s šedou ekonomikou sami zapojit. V celé oblasti 86 procent obyvatel projevilo
ochotu brát si při nakupování účtenky a 76 procent je pro bezhotovostní platby.
Rozsah šedé ekonomiky ve střední a východní Evropě stanovila studie Ernst & Young z roku 2016. Největší
úroveň dosahuje v Bosně a Hercegovině (25,5 procenta hrubého domácího produktu) a Srbsku (20,7 procenta).
V České republice činí 11,3 procenta HDP.
cardmag l bizon & rose l mastercard

Otázky a odpovědi
1. Proč Mastercard provádí studii o šedé ekonomice v zemích střední a východní Evropy?
Šedá ekonomika představuje jedno ze zásadních hospodářských témat ekonomik zemí střední a východní Evropy,
kde jsou hotovostní transakce stále ještě silně zastoupeny. Omezení šedé ekonomiky je významným cílem většiny
vlád v tomto regionu. Potřeba efektnějšího výběru daní a odstraňování překážek v přijímání platebních karet jsou
výraznou příležitostí pro rozvoj elektronických plateb. Společnost Mastercard je proto připravena vládám v jejich
boji proti šedé ekonomice pomáhat právě posilováním možností elektronických plateb.
S ohledem na výše uvedené si společnost Mastercard nechala vypracovat studii, jejímž cílem je zanalyzovat
postoje občanů k šedé ekonomice v deseti zemích střední a východní Evropy a navrhnout vhodná opatření
k potírání tohoto nežádoucího jevu.
2. Můžete k této studii poskytnout nějaké další informace?
Šetření bylo provedeno s cílem získat informace o povědomí a postojích občanů těchto zemí vůči šedé ekonomice,
stejně tak jako o jejich připravenosti přispět k potírání šedé ekonomiky odpovídajícím nákupním chováním.
Společnost Mastercard si průzkumy veřejného mínění nechala vypracovat v deseti zemích střední a východní
Evropy: v Bosně a Hercegovině, Bulharsku, České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku,
Slovensku, Slovinsku a Srbsku.
Klíčová zjištění: Průzkumy vedly ke zjištění, že občané uvedených zemí se k šedé ekonomice stavějí negativně a
tlačí na své vlády, aby s tímto jevem bojovaly. Spotřebitelé jsou rovněž ochotni měnit své nákupní návyky, pokud
si uvědomí, že bezhotovostní platby a vyžadování účtenek přispívají k potírání nezákonného obchodu.
Použitá metodologie: V devíti zemích byl průzkum proveden prostřednictvím internetového panelu a
reprezentativního vzorku 800 respondentů (pro každou zemi). Jedinou výjimkou byla Bosna a Hercegovina, kde
byl průzkum proveden prostřednictvím omnibusového šetření na vzorku 1000 respondentů odpovídajícím složení
populace. Šetření proběhlo v únoru 2017 a provedla jej společnost Ipsos.
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3. Jakým způsobem mohou elektronické platby přispět k omezování šedé ekonomiky?
Jedním z klíčových nástrojů boje proti šedé ekonomice jsou elektronické platby, které nahrazují hotovost, jež
může být zdrojem tzv. pasivní šedé ekonomiky. Tento komponent tvoří většinu šedé ekonomiky v zemích střední
a východní Evropy, jak dokazuje loňská zpráva auditorské společnosti EY. Společnost Mastercard, jakožto
inovativní technologická firma, má tak za cíl podporovat vlády jednotlivých zemí v boji s nežádoucími dopady šedé
ekonomiky, jako je omezení růstu HDP, menší objem prostředků dostupných na financování služeb občanům či
nekalá soutěž mezi podniky.
Existují tři základní pilíře, na něž se vlády po celém světě mohou v oblasti elektronických plateb spolehnout:
rozvoj platební infrastruktury, podpora využívání digitálních způsobů placení a digitalizace státních finančních
procesů a toků.
Společnost Mastercard má bohaté zkušenosti s uplatňováním vhodných postupů ve všech výše zmíněných
oblastech ve spolupráci s jednotlivými vládami a dalšími účastníky trhu.
4. Jaké jsou plány společnosti Mastercard ohledně budoucnosti bezhotovostních plateb?
Společně s vládami jednotlivých zemí spolupracujeme při zavádění řešení, která se již uplatňují na jiných trzích a
jsou ověřená a osvědčená. Mimoto jednáme s vládami a veřejnými institucemi o možnostech, jak mohou znalosti
a schopnosti společnosti Mastercard prospět jejich úsilí v potírání šedé ekonomiky. Zároveň se dělíme o
informace, odborné znalosti i osvědčené příklady projektů realizovaných ve spolupráci s vládami na jiných trzích,
kdy se hotovostní platby nahrazovaly platbami bezhotovostními.
Kromě toho jsme připraveni s vládami jednat o možnostech rozvoje přijímání platebních karet ve státní správě a o
podpoře tohoto procesu ze strany společnosti Mastercard.
5. Jakým způsobem doporučujete potírat šedou ekonomiku? Jaká doporučení máte pro finanční
instituce?
Platební karty představují účinný, bezpečný a uživatelsky přívětivý způsob, jak se s šedou ekonomikou vypořádat.
Umožňují evidenci platebních transakcí a pomáhají vládám potírat šedou ekonomiku tím, že se hotovostní platby
nahradí bezhotovostními. Hotovostní platby umožňují vyhnout se evidenci transakce a následně zatajit příjem a
vyhnout se tak zdanění. Při použití jiných způsobů placení, zejména platebními kartami, je prostor pro tyto
nežádoucí postupy značně omezen.
Hotovost navíc znamená další náklady pro všechny zúčastněné strany: obchodníky, banky, spotřebitele i vlády.
Proto se Mastercard zaměřuje na poskytování nástrojů a řešení sloužících k omezování šedé ekonomiky tím, že
zavádí a rozšiřuje elektronické způsoby placení.
6. Šedá ekonomika je obvykle záležitostí malých obchodů a trhů. Máte řešení i pro tento problém,
tedy zda zavedení plateb pomocí platebních karet dokáže omezit tok peněz do šedé ekonomiky?
Přesně tak, s hotovostními platbami je obtížné sledovat toky peněz. Platební karty naproti tomu nabízejí
transparentní, účelný a bezpečný způsob placení.
Kromě toho množství spotřebitelů nyní vyžaduje možnost využívat nové způsoby placení. Žijeme v době, kdy se
hotovost stává přebytečnou a kdy spotřebitelé ovlivňují podobu trhu platebních možností. Pokud nemají možnost
platit způsobem, který požadují, jednoduše odejdou nakupovat jinam.
Oblast platebních karet odráží měnící se potřeby spotřebitelů i jejich životní styl. Inovativní platební řešení jsou tu
od toho, aby tyto potřeby uspokojovala a poskytovala obchodníkům nové možnosti.
Navrhovaná řešení je možné upravit na míru potřebám konkrétní ekonomiky, přičemž některá se mohou
zaměřovat přímo na vybrané sektory. Tak je možné při tvorbě konkrétního opatření zohledňovat i potřeby malých
firem a obchodů.
7. Myslíte si, že osvěta má při řešení tohoto problému pro obchodníky a spotřebitele zásadní
význam a jak ji míníte prosazovat?
Přesně tak, správné informace hrají zásadní roli. Při šíření osvěty Mastercard neustále spolupracuje se svými
partnery, finančními institucemi, bankami i médii.
Mastercard se snaží zdůrazňovat výhody elektronických plateb oproti platbám v hotovosti, mezi něž patří
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praktičnost a pohodlí při placení, bezpečnost, ale i možnosti získávat slevy a bonusy, díky nimž tak elektronické
platby jsou v důsledku levnější než platby v hotovosti. Ty s sebou naopak nesou náklady na manipulaci, držení
hotovosti, její evidenci, časové nároky na vkládání na bankovní účet a výběry z něj apod.
Náš nedávný průzkum veřejného mínění navíc ukazuje, že je zapotřebí další osvěty k tomu, aby si spotřebitelé
uvědomili, že jejich vlastní nákupní zvyklosti mají vliv na existenci šedé ekonomiky a nezákonného obchodu. Vlády
v zemích střední a východní Evropy, které usilují o potlačení šedé ekonomiky, by mohly mít zájem na posílení
osvěty v tomto směru mezi svými občany.
8. Má společnost Mastercard zájem si prostřednictvím této studie zlepšit příjmy?
Mastercard, coby společnost s celosvětovou působností, provozuje své činnosti v mnoha zemích a regionech a má
zájem na tom podělit se o své znalosti a zkušenosti tam, kde mohou přispět k řešení problémů, jako je šedá
ekonomika.
To byl jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli zadat vypracování průzkumu veřejného mínění v deseti zemích
střední a východní Evropy. Výstupy tohoto průzkumu, o které se dělíme s médii, ukazují postoje společnosti vůči
pasivní šedé ekonomice a potvrzují, že spotřebitelé jsou připraveni podporovat své vlády při jejím potírání.
Znalosti nabyté prostřednictvím této studie můžeme využít při tvorbě opatření směřujících k omezení šedé
ekonomiky.
9. Může se zdát, že služby společnosti Mastercard se využívají ke sledování spotřebitelů a
obchodníků. Sledujete transakce svých klientů?
Společnost Mastercard neustále usiluje o naplňování svého dlouhodobého závazku chránit soukromí a osobní
údaje ve všem, co dělá. Své produkty poskytující bezpečné a pohodlné způsoby placení navrhujeme a vyvíjíme
s ohledem na ochranu soukromí. Data pro nás nejsou jen bity a bajty, jde o osobní záležitost. Veškeré údaje
týkající se nákupních zvyklostí uživatelů našich platebních karet se tak například zpracovávají pouze tehdy, pokud
k tomu dají svůj souhlas. Spotřebitelé tak mají neustálou kontrolu a rozhodují o tom, jaké informace o nich
mohou jednotliví poskytovatelé technologií zpracovávat.
V obecné rovině se technologie stávají stále těsnější součástí každodenního života a uživatelé si na tuto
skutečnost s postupem času stále více zvykají. Informace o jejich chování se sbírají a zpracovávají v různých
informačních systémech. Sdílení některých z těchto informací může život zjednodušovat. Se znalostí našich
zvyklostí nám mohou aplikace poskytovat služby na míru, vhodná doporučení, obchodní nabídky apod.
9. Lidé se často na vládu dívají jako na nepřítele, který je utiskuje zvyšující se daňovou zátěží,
zatímco lidé by chtěli daně nižší. Proč Mastercard podporuje vlády, když ty život držitelům
platebních karet ztěžují?
Daně nemá rád nikdo, jsou však nevyhnutelnou součástí našich životů. Díky daním mohu vlády poskytovat
veřejné služby, jako je například zdravotní péče, vzdělání, obrana, dopravní infrastruktura, sociální zabezpečení a
podpora apod., které občanům život usnadňují. Úkolem vlády je rozhodnout, jak bude vypadat daňová soustava
země, a občané se k tomu mohou vyjadřovat prostřednictvím demokratických mechanismů. Není však pochyb o
tom, že jakmile jsou daňové sazby stanoveny, byli by všichni občané a podnikatelé rádi, aby je dodržovali všichni
stejně, protože všichni chtějí rovné zacházení. Náš čerstvý průzkum veřejného mínění ukazuje, že pokud jde o
potírání šedé ekonomiky s cílem zlepšit kvalitu výše zmíněných veřejných služeb, jsou občané zemí střední a
východní Evropy spojenci svých vlád. Nejenže občané zemí střední a východní Evropy tlačí na své vlády, aby
s nezákonným obchodem bojovaly, jsou také sami připraveni změnit své nákupní zvyklosti, např. využíváním
bezhotovostních plateb, jakmile si uvědomí, že to může situaci změnit.
Mastercard spolupracuje s vládami po celém světě a pomáhá jim nejen vytvářet účinné a transparentní platební
ekosystémy, ale také zlepšovat finanční inkluzi občanů. Usilujeme o potírání nezákonného obchodu, jelikož jsme si
dobře vědomi, že hospodářství, která zajišťují férovou hospodářskou soutěž mezi firmami, rostou rychleji a
poskytují lepší ochranu spotřebitelů. Je tak v zájmu obchodníků i spotřebitelů, ale i vlád a finančního sektoru, aby
veškeré platební transakce probíhaly v souladu se zákonem tak, aby se každý mohl cítit bezpečně a těžil
z rovných příležitostí.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ inzerce -------------------------
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Rozmach sdílené ekonomiky nepůjde bez technologického pokroku,
zapojení uživatelů a posílení důvěry
Praha 13. července - Sdílená ekonomika se nemůže dále úspěšně rozvíjet bez technologického pokroku, zapojení
zkušeností zákazníků a posílení důvěryhodnosti a transparentnosti.
Podmínky dalšího rozvoje shrnula studie společnosti Mastercard nazvaná
The Sharing Economy: Understanding the Opportunities for Growth
(Sdílená ekonomika: Porozumění příležitostem k růstu).
Sdílená ekonomika je současným překotně rostoucím fenoménem, který umožňuje jednotlivcům sdílet ubytování,
dopravu, nákup a prodej zboží, odborné služby na objednávku či pronajímat zboží. Sdílenou ekonomiku zná
polovina Evropanů a každý šestý ji i vyzkoušel, zjistil Eurobarometr. „Sdílená ekonomika zažívá obrovský
rozmach a přináší zásadní změnu způsobu, jakým fungují služby a prodej zboží,“ říká Ann Cairnsová,
prezidentka společnosti Mastercard pro mezinárodní trhy.
Na budoucí vývoj sdílené ekonomiky budou mít podle studie zásadní dopad tři vzájemně propojené
oblasti:
1. Technologický pokrok podmínkou vyšší hodnoty pro spotřebitele
S příchodem nových možností v dostupnosti získají spotřebitelé i firmy vyšší hodnotu. Tuto širší dostupnost
umožní rozvoj technologií, což povede ke zvyšování získané hodnoty díky vyšší míře využívání a snižování nákladů
na přístup. Příkladem je technologie Blockchain, internet věcí (IoT) či umělá inteligence (AI), jejichž plné využití
může způsobit posun od pasivního k aktivnímu: bude vzájemně propojeno stále více předmětů i lidí a spolu s tím
se budou rozšiřovat možnosti sdílení i přínosy této dostupnosti.
2. Větší důvěryhodnost a transparentnost
Důvěra zůstává zásadním předpokladem sdílené ekonomiky. Přirozeně se bude zvyšovat v závislosti na tom, jak
se bude sdílená ekonomika rozrůstat a lidé si navyknou využívat produkty a služby, které s sebou sdílená
ekonomika přináší. Skutečné důvěryhodnosti lze však dosáhnout pouze s lepší regulací a pokrokem v
technologiích. Společnost se přizpůsobuje novým obchodním modelům a spolu s tím se bude muset regulace
proměnit z reaktivní na proaktivní, aby dokázala lépe chránit spotřebitele, poskytovatele i samotné platformy
sdílené ekonomiky. Nejen že taková regulace bude poskytovat sociální pojistku, ale umožní také regulátorům těžit
z hodnot, které svou činností vytvoří.
3. Širší a aktivnější zapojení uživatelů
Stále širší zapojení uživatelů a jejich zkušenosti a poznatky budou mít pro růst a rozvoj sdílené ekonomiky zásadní
význam. Pro lídry v oboru je nezbytný proto, aby dokázali přitáhnout zákazníky a nadále zachovat a rozvíjet svou
legitimitu. Aby se tak stalo, musejí platformy sdílené ekonomiky přijmout zpětnou vazbu veřejnosti, poskytovat
bezproblémové transakce, přenést kontrolu nad osobními daty na jednotlivce a bez ohledu na technologický
pokrok nikdy neztratit svůj lidský přístup.
Společnost Mastercard se snaží o to, aby veškeré její produkty, řešení a služby byly dostupné ve stejném
digitálním prostoru, kde se pohybují jejich uživatelé po celém světě. Vytváří proto bohaté, inovativní, snadno
použitelné a bezpečné způsoby odesílání i přijímání plateb prostřednictvím všech dostupných kanálů a zařízení a
přispívá tak k vytvoření nové definice celosvětového obchodu.
cardmag l bizon & rose l mastercard
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BEZPEČNOST
ATM & Cyber Security 2017
a collaborative approach to tackling cyber crime
London, 24th July, 2017 - Safeguarding ATMs has never been more of a challenge for deployers, with the ongoing
threat of physical attacks and the increasing reality of cyber hacks. It is against this backdrop that RBR is
organising its annual ATM & Cyber Security 2017 conference on 10th and 11th October in London.
Cyber attacks putting customer trust in jeopardy
For many years, banks and independent ATM deployers have been battling against physical ATM attacks. Despite
advances in security technology, criminals remain one step ahead, meaning ATM deployers need to continuously
refine their strategies and update their solutions. More recently, cyber attacks on ATMs have become a reality
across Europe and further afield. RBR’s Managing Director, Dominic Hirsch, explains: “With cyber attacks, the
threat is not just money that might be stolen or fines that might be imposed but most importantly the consumer
trust, which, once lost, is extremely difficult to regain”.
International banks share pioneering initiatives for protecting ATMs
ATM & Cyber Security 2017 is the world’s leading event on physical and logical ATM security. It provides a forum
for banks and industry experts to discuss possible solutions to the many challenges they face. The event brings
together 350+ senior bank executives, independent deployers, payment providers, law enforcement agencies,
hardware and software suppliers and service providers to discuss the latest developments in the world of ATM
security.
At the core of the two-day conference is a high-quality speaker programme covering a multitude of themes such
as anti-cyber crime strategies, protecting against explosive attacks and ram raids, how to use biometrics,
optimising CIT security and protecting client data. The agenda includes presentations from the Home Office (UK),
Wells Fargo (USA), Visa (UK), Poste Italiane (Italy), Bradesco (Brazil), Barclays Africa (South Africa) and many
more.
Latest security solutions unveiled at cutting-edge exhibition
Running parallel to the world-class speaker agenda is a dynamic exhibition where leading vendors* showcase
their latest physical and logical security solutions. Extended breaks and a complimentary drinks reception provide
ideal networking opportunities for generating new leads and re-connecting with industry peers.
Cyber crime case study: The Cobalt Group’s jackpotting spree
For ATM deployers across Europe and Asia, the threat of a logical attack became a reality in 2016. A gang of
criminals dubbed the ‘Cobalt Group’ was reported as the most likely culprit behind this wave of hacks, which
saw malicious software being deployed into ATM computers, manipulating the system to dispense cash. This
type of crime is known as ‘jackpotting’ or ‘cash spitting’.
The gang initiated infections via phishing scams, to gain access to the banks’ networks. They were then able
to make their way into individual ATM systems and plant malware. From then on, the group could send a remote command to any infected ATM, forcing it to spit out the entire contents of its safe. The ‘jackpot’ was
collected directly from the ATM by a cash mule. It has been claimed that ATMs across Armenia, Belarus, Bulgaria, Estonia, Georgia, Kyrgyzstan, Moldova, the Netherlands, Poland, Romania, Russia, Spain, the UK and
Malaysia were compromised.
How can deployers mitigate the risks?
To reduce the risks of such attacks, it is crucial that deployers adopt a mix of human and technical solutions.
Staff training on topics such as password management and identifying suspicious emails is important, as are
more technical solutions, such as encryption, whitelisting, firewalls, cloud security, DDoS protection and so on
– ultimately every organisation will need a solution that is tailored to its specific requirements.
A case study “Hunting Cobalt” presenting further details on this attack will be presented at the ATM & Cyber
Security 2017 conference in London on 11th October.
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To register your attendance, or find out how to get involved as a speaker, sponsor or exhibitor, visit
www.rbrlondon.com/events/atmsec.
* Confirmed exhibitors include: 3SI Security Systems, Abloy UK, ATM Security Association, Axis Communications,
Bastion, Cennox, Cyttek Group, Darktrace, dormakaba, GMV, KAL ATM Software, Lockpoint, March Networks, MIB
Group, NCR, Oberthur Cash Protection, PINGuard, Sargent and Greenleaf, S21sec, Southco, Spinnaker and TMD
Security
cardmag l © RBR rbrlondon.com

Visa modernizuje technologii Verified by Visa pro ještě
bezpečnější a jednodušší online platby
Visa přechází na novou generaci platformy 3-D Secure, základního kamene služby Verified by Visa,
za jejímž vznikem společnost stojí
Aktualizace zlepší bezpečnost a pohodlí mobilních online plateb po celém světě
Podle studie se tím sníží doba dokončení objednávky o 85 % a klesne míra tzv. opuštění košíku
V současnosti nakupuje na internetu přes mobilní zařízení třikrát více Evropanů než v roce 2015
Praha, Česká republika - 30 května 2017 l Visa (NYSE:V) l Visa oznámila vylepšení služby Verified by Visa. Jedná
se o globální řešení navržené pro zabezpečení plateb a zajištění toho, že jsou prováděny oprávněným majitelem
účtu Visa. Aktualizovaná služba poskytne finančním institucím a obchodníkům data, která pomůžou zlepšit
autentizaci spotřebitele. Snižuje se také riziko podvodných transakcí, realizovaných prostřednictvím mobilního či
PC prohlížeče, aplikací nebo jiných zařízení. Součástí aktualizace je podpora nové generace bezpečnostní
platformy 3-D Secure 2.0, technologie jejímž průkopníkem je Visa, a která je základem služby Verified by Visa
(VbV).
Inovovaná technologie stojící za 3-D Secure 2.0 poskytuje vydavatelům karet a obchodníkům více nástrojů pro
přizpůsobení procesu ověření transakce tak, aby bylo placení pro zákazníky co nejjednodušší a nejrychlejší. Díky
toku informací a možnosti sdílet data a spolupracovat mezi vydavateli karet a obchodníky v reálném čase získávají
obě strany velké množství informací o transakcích (například typ zařízení, dodací adresa). To umožňuje
obchodníkům a finančním institucím ověřovat zákazníky mnohem přesněji v reálném čase. Studie pak ukazují, že
se tím snižuje doba dokončení objednávky o 85 %. Zároveň klesá i míra tzv. opuštění košíku o 70 %.
„Technologie autentizace ušla od dob magnetických pásek a ručních podpisů dlouhou cestu. Způsob,
jakým jsme zvyklí platit, se velmi změnil, a tak je potřeba přicházet stále s inovativními způsoby jak
transakce zabezpečit. Většina Evropanů už používá k provádění plateb mobilní zařízení, ale jejich
obavy ze zabezpečení transakcí a rizika podvodu stále často přetrvávají,“ říká Marcel Gajdoš,
regionální manažer Visa pro Česko a Slovensko.
,,Prací na rozvoji 3-D 2.0 jsme přinesli vylepšenou službu, která dělá platby rychlejší a bezpečnější. Evropským
prodejcům tyto kroky pomohou snížit podíl nedokončených nákupů, se kterým se prostředí e-commerce potýká.
Vylepšená platforma poskytuje navíc veškeré potřebné nástroje, splňující požadavky směrnice PSD2 o platebních
službách,“ doplňuje Gajdoš.
Aby měli obchodníci a vydavatelé dostatek času na testování, pilotní provoz, vyladění i plnohodnotné spuštění,
budou současná pravidla Visa pro transakce využívající 3-D Secure platit až do dubna 2019. V současnosti pracují
obchodníci a vydavatelé karet na implementaci. První spuštění očekává Visa na konci druhé poloviny roku 2017.
Visa bude na podpoře 3-D 2.0 i nadále spolupracovat s klienty a partnery na celém světě a zaměří se na
zvyšování zabezpečení plateb i zajištění bezproblémového zážitku z digitálních plateb.
Vylepšená podpora více zařízení pomůže chránit spotřebitele, kdekoliv se rozhodnou platit. Studie Visa
o digitálních platbách z roku 2016, které se zúčastnilo více než 36 000 evropských spotřebitelů, ukázala, že
pravidelně s mobilním zařízením platí třikrát více spotřebitelů než v roce 2015 (54 % oproti 18 %). Podobná
vylepšení usnadní v budoucnosti integraci platebních technologií v rámci tzv. internetu věcí. Například Gartner
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předpovídá, že v roce 2020 bude na světě více než 20,8 miliard zařízení s připojením k internetu. Lepší
autentizace plateb na všech typech zařízení sníží množství rizikových situací a povede k úbytku případů, které
vyžadují ověření vyšší úrovně jako statické heslo nebo PIN.
O průzkumu Visa Digital Payments 2016:
Visa pověřila průzkumem Digitální platby společnost Populus. Průzkum probíhal mezi srpnem a zářím 2016 v 19
evropských zemích: Rakousku, Belgii, Finsku, Francii, Německu, Irsku, Izraeli, Itálii, Nizozemí, Norsku, Polsku,
Rumunsku, Slovinsku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, Turecku a Velké Británii. Vzorek respondentů tvořilo 36
843 osob, tedy přibližně 2 000 respondentů na stát.
Další zdroj informací:
Gartner, Únor 2017 - http://www.gartner.com/newsroom/id/3598917
European B2C e-commerce report 2016 – European B2C e-commerce byla hodnota stanovená na 509 miliard eur,
s křivkou růstu snižujícího se z 18,4 % v roce 2011 na 13,3 % v roce 2015, až na odhadovaných 12 % v roce
2016.
O společnosti Visa Inc.
Visa Inc. (NYSE:V) je globální platební technologická společnost propojující zákazníky, obchodníky, finanční
instituce a vlády ve více než 200 zemích a teritoriích světa, s rychlými, bezpečnými a spolehlivými elektronickými
platbami. Společnost provozuje jednu z nejvyspělejších procesních sítí na světě – VisaNet – která dokáže
zpracovat více než 65 000 transakcí za sekundu, se zabezpečením před podvody pro spotřebitele a zajištěním
platby pro obchodníky. Visa není bankou, nevydává karty, neposkytuje úvěry ani nenastavuje sazby a poplatky
pro spotřebitele. Inovace od společnosti Visa nicméně umožňují finančním institucím nabízet svým zákazníkům
stále více možností: okamžité platby debetní kartou, používání předplacených karet nebo odložené placení pomocí
kreditních produktů. Pro více informací navštivte www.visaeurope.com, blog Visa Vision
(www.vision.visaeurope.com) a @VisaEuropeNews.
cardmag l grayling l visa
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TÉMA
Závazek Mastercard a WFP: 100 milionů jídel na boj proti hladovění
Praha 10. července - Společnost Mastercard a World Food Programme (WFP) se zavázaly
poskytnout potřebným kdekoliv na světě 100 milionů jídel. Nový závazek má za cíl přerušení spirály chudoby
prostřednictvím boje s hladověním. V rámci projektu 100 milionů jídel si Mastercard a WFP stanovily ambiciózní
záměr zajistit co nejvíce jídel v průběhu následujících dvanácti měsíců.
„Spojením odbornosti společnosti Mastercard v oblastech
technologií a platebních systémů s činností WFP při poskytování
potravinové pomoci po celém světě dokážeme uplatnit inovace
tak, abychom přispěli k tomu, že nikdo potřebný nikde na světě
nebude vyloučen. Naše snaha již vedla k zajištění 17 milionů
jídel. Dnes se ovšem naše úsilí dostává na zcela novou úroveň,“ uvedla prezidentka společnosti
Mastercard pro mezinárodní trhy Ann Cairnsová.
V rámci snahy vytvořit svět po éře hotovosti a svět bez hladovění je tato nová iniciativa prvním celosvětovým
závazkem společnosti Mastercard přijatým společně s WFP s cílem přerušit spirálu chudoby, a to konkrétně
podporou tří z Cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů: boje proti hladovění, kvalitního vzdělání a
rovnosti pohlaví.
Iniciativa 100 milionů jídel byla oznámená v průběhu dobročinného festivalu Global Citizen Festival 2017 a bude
naplněna prostřednictvím posílení spolupráce mezi oběma organizacemi se zaměřením na dvě oblasti, a to
uplatnění odborných znalostí a dárcovské kampaně. Nejrozsáhlejší kampaň, která se doposud v rámci partnerství
mezi oběma organizacemi uskutečnila, probíhá od roku 2015. Společnost Mastercard poskytuje WFP dar z každé
transakce uskutečněné platební kartou v 11 zemích střední a východní Evropy včetně ČR. Doposud tak bylo
zajištěno na 7,5 milionu jídel pro školáky ve Rwandě. Čeští spotřebitelé se zapojili loni v říjnu při nakupování knih.
Společnost Mastercard z každé platby kartou v Knihách Dobrovský darovala obnos na jeden školní oběd ve
Rwandě. Mastercard zároveň jednorázovou částkou podpořil i děti z Klokánků.

Letos například společnost Mastercard podpořila potravinovou pomoc na Srí Lance, kde organizace WFP poskytla
potraviny pro 75 000 nejpotřebnějších ve vládních ubytovacích zařízeních. V minulosti již společnost Mastercard
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přispěla k potravinové pomoci zajišťované organizací WFP v Nepálu po ničivém zemětřesení v dubnu 2015, a na
Filipínách v letech 2013 a 2014 poté, co byla země zasažena tajfuny Haiyan a Hagupit.
Společnost Mastercard obdržela letos od WFP ocenění „Hunger Hero Award“ za výjimečný přínos snaze vymýtit
hladovění. Magazínem Fortune byla společnost Mastercard nedávno zařazena na seznam hybatelů změn ve světě
nazvaného „Change the World“. Na seznam se Mastercard dostal díky svému přínosu k transformaci humanitární
pomoci uprchlíkům a dalším ohroženým skupinám.
O společnosti Mastercard
Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com, je technologická společnost v oboru globálních plateb.
Provozuje nejrychlejší síť pro zpracování plateb, která propojuje spotřebitele, finanční instituce, obchodníky, vlády
a podniky ve více než 210 zemích a teritoriích celého světa. Produkty a řešení společnosti Mastercard ještě více
usnadňují, zabezpečují a zefektivňují každodenní obchodní činnosti – například nakupování, cestování, podnikání
a hospodaření s financemi. Sledujte nás na Twitteru prostřednictvím profilu @MastercardNews, připojte se
k diskusi na blogu Beyond the Transaction a přihlaste se k odběru nejnovějších zpráv v Engagement Bureau.
O WFP
World Food Programme (WFP) je největší humanitární agenturou, která se po celém světě zabývá bojem proti
hladovění, poskytuje potravinovou pomoc v krizových situacích a spolupracuje s místními komunitami ve snaze
zlepšit výživu a posílit odolnost obyvatel. Každý rok WFP poskytuje pomoc přibližně 80 milionům lidí v 80 zemích
světa. Twitterový účet organizace můžete sledovat zde: @wfp_media a @wfp_mena.
cardmag l bizon & rose l mastercard l foto bizon & rose
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EXKLUZÍVNĚ
Money 2020 Europe
Bella Center v Kodani hostilo další ročník jedné z nejvýznamnějších evropských konferencí zaměřených na vše
okolo plateb a finančních služeb. Obsah konference je skutečně široký – od marketingu a věrnostních programů,
platebních řešení, finančních mobilních aplikací, přes řešení pro bezpečnost až k pokladnám a návazným službám.
Avšak platby a vše okolo nich tradičně patří k hlavním tématům a firmy pohybující se v tomto oboru
jsou skutečným středobodem konference. Tematické okruhy byly zaměřeny na to, jak lidé a firmy vynakládají,
řídí, spoří, půjčují, sdílejí a ochraňují své peníze.
AEVI byla stejně jako minulý rok jedním z hlavních partnerů, s čímž se samozřejmě pojí i hodně odpovědnosti a
velkých očekávání od více než jedenácti tisíc návštěvníků. Vzhledem k počtu návštěvníků našeho stánku, jejich
velkému zájmu a aktivního zapojení jsme tato očekávání zřejmě naplnili a těšíme se na novou spolupráci se
zajímavými partnery.
Víkend před konferencí vrcholily přípravy a dokončovaly se poslední práce na stáncích ve výstavní hale. Navíc bylo
třeba zapojit a otestovat představovaná řešení a nová zařízení. Všechno se to nakonec stihlo díky velkému
nasazení kolegů, kteří celý víkend usilovně zapojovali a zkoušeli. Večer před konferencí pak ještě zbyl čas na
mentální přípravu a rozdělení úkolů pro následující dny.
První den konference většina návštěvníků zajde na
hlavní key note přednášky a následně i kratší,
tematicky
zaměřené
panelové
diskuse
nebo
komornější prezentace. Avšak i tyto komornější
prezentace běžně navštěvuje několik set lidí. Hlavním
vstupem AEVI do přednáškové části konference byla
účast Nelzona Holznera (AEVI CEO), který diskutoval
v panelu spolu s June Felix (Verifone), Shawn
Puckrin (WorldPay), Jan Lundequist (Nets) a
Stephane Jacquis (Ingenico). Tématem bylo
Processing, POS & Open Platforms. Bylo zajímavé,
jakým způsobem prezentovali jednotliví panelisté své
vidění světa plateb. Jak vyplývá z názvu debaty,
diskutovalo se hlavně o potenciálním otevření
stávajícího světa platebních karet. Zejména velcí a
tradiční hráči zdůrazňovali svou velikost a v souladu
s aktuálními požadavky zákazníků i otevřenost,
nicméně na publiku a ostatně i u dalších panelistů bylo vidět, že jsou stále vnímáni především jako dodavatelé
hardware a s ním spojených nástrojů.
Naproti tomu stála vize AEVI, založená na otevřeném platebním ekosystému, který nebrání a naopak podporuje
otevřenou konkurenci jednotlivých aplikací v ekosystému, a to zcela nezávisle na koncovém platebním zařízení.
Přestože se Nelson Holzner nemohl ohánět miliónovými počty zapojených zařízení, tak bylo zřejmé, že cesta
otevřené platformy, která umožňuje volbu a přesné zacílení na zákazníkovu potřebu, je cestou správnou a
připravenou na očekávaný vývoj, ale i případné nové, dnes pouze tušené, trendy.
Odpoledne vystoupil Nelson ještě jednou společně s
Maartje Boleij z Rabobank a společně mluvili o
úspěšné implementaci AEVI platebního řešení v
Holandsku. Rychlost, s jakou se mezi klienty
Rabobank rozšířily kompaktní mPOS terminály,
všechny příjemně překvapila a není tudíž s podivem,
že Rabobank s AEVI pokračuje ve spolupráci na dalšíc
projektech. Bylo příjemné slyšet, že Rabobank si
spolupráci s AEVI veřejně pochvaluje a to zejména
díky jednoduché a moderní platformě která
zjednodušila i poměrně komplikované procesy
ohledně logistiky a servisu.
Mezi další zajímavé výstupy jistě patřil key note od
Jacka Dorseye, který mluvil o zkušenosti ze Square
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ukazující na důležitost rychlého
přestupu z fáze vývoje konceptu
na skutečný vývoj produktu a
jeho implementaci u zákazníků.
Přesně řečeno doporučil opustit
fázi v PowerPointu a co nejdříve
se pustit do programování. Pouze
s reálnou implementací produktu
bude zpětná vazba od zákazníků
skutečně účelná.
Druhý den na konferenci se velká
část návštěvníků přesunula do
výstavní haly a na přednáškách
jich trochu ubylo. Uprostřed
stánků bylo už od pohledu
opravdu mnohem více lidí, kteří
se aktivně zajímali o vystavované
produkty
i
o
samotné
vystavovatele. Znamenalo to
tedy i hodně práce pro nás všechny v AEVI stánku. Ten byl letos velmi povedený a odráží ambice AEVI stát se
hlavním nezávislým poskytovatelem platebních řešení pro face-to-face, e-commerce a mobilní platby, stejně tak
jako pro nové založené na bázi zákaznické identity.

Značný zájem ze strany návštěvníků tuto ambici potvrzuje. Předvedená SmartPOS zařízení, účast App partnerů i
interaktivní zapojení klasických terminálů, Merchant portálu, tabletové pokladny a tiskárny byly mezi návštěvníky
velmi populární. A jistě ne pouze kvůli čokoládovým penězům, které předváděná pokladna vracela při ‘platbě‘ v
hotovosti.
Tento rok se také konal velmi zajímavý závod spojený s platebními metodami – The Payments Race. Závodníci
měli za úkol dostat se z Trafalgar Square v Londýně do Kodaně za použití pouze jedné vylosované platební
metody. Platební metody použité při závody byly mince, fyzické zlato, chip&pin, mag strip (a podpis),

cardmag no 3.2017

58

© září 2017

contactless, Bitcoin, kartou JCB a placení
mobilem. Až na nešťastníka platícího
Bitcoinem se všichni dostali do cíle. Bylo
ale překvapením, že první dorazil Ash
Cooper, který mohl platit pouze zlatem.
Závodník sponzorovaný AEVI byl Misha
Jessel-Kenyon, který mohl platit pouze
mag stripem a podpisem. Tento způsob
placení je však v Dánsku velmi neobvyklý
a tak není překvapením, že Misha dorazil
až mezi posledními. Určitě bude zajímavé
sledovat, jak se bude vyvíjet akceptace
prezentovaných platebních metod a i
jiných,
které
při
Payments
Race
zastoupeny nebyly.
Kromě podpory jednoho ze závodníků se
AEVI starala i o zdravý pitný režim
návštěvníků konference. V našem stánku
(Infusion Bar na obrázku níže) si mohli
zájemci ve speciálních lahvích namixovat s vodou ovoce a bylinky dle své preference. O zdravý nápoj byl takový
zájem, že se lahví už odpoledne nedostávalo a bylo je třeba doobjednat.
Poslední den bylo ve výstavní hale dle očekávání o něco klidněji. Návštěvníci bývají třetí den již přeplněni
informacemi a novými kontakty a tak se spíše soustředí na dotažení nových příležitostí ke spolupráci. Ale i tak
bylo v našem stánku poměrně živo a mohli jsme se i soustředit na detailnější plánování s našimi novými partnery.
Z tematických okruhů bychom mohli vyzdvihnout praktické pohledy na implementaci nových regulací, zejména
PSD2 a GDPR. Celkové vyznění od prezentujících potvrzovalo trend směřující k větší otevřenosti a
transparentnosti vztahu mezi koncovým zákazníkem a zprostředkovatelem finančních služeb, ať už na straně
acquirera nebo vydavatele platebních karet.
Pro mě osobně bylo z celé konference asi nejvíce překvapivé a působivé představení praktické aplikace
technologií z oblasti biometrie pro zvyšování bezpečnosti dat, ale i zlepšování zákaznické zkušenosti zejména
v oblasti onboardingu, KYC a AML.
S přibývající
spolehlivostí
a
rozšířením
nových
technologií
v této oblasti se možná dočkáme i
postupného snižování byrokratické
a regulační zátěže postavené na
starých metodách kontroly typu
tužka, papír a maximálně tabulka
v Excelu. Potvrdil se také další ze
silných trendů – nutnost nabízet
produkty a služby napříč kanály, a
to tak, aby měl koncový uživatel
stejně dobrou zkušenost s danou
službou bez ohledu na zvolený
kanál interakce. Strategie a
produkty AEVI jsou v naprostém
souladu se zmiňovaným trendem
skrývajícím se pod buzzwordem
omni-channel a co se týče
biometrie, tak tam i díky
konferenci v Kodani máme z čeho
vybírat.
Nyní se AEVI chystá na zaoceánskou verzi Money 20/20, která proběhne koncem října v Las Vegas, opět jako
jeden z hlavních partnerů konference. Doufáme, že i tam se nám podaří překvapit a nabídnout zase něco nového
a inovativního a návštěvníky zaujmout. A další rok se už těšíme na Money 20/20, které proběhne tentokrát
v Amsterdamu. Doufáme tedy, že se ať už na těchto, či jiných konferencích a eventech potkáme a budeme moci
detailněji probrat naše produkty i s váženými čtenáři těchto řádků.
cardmag l aevi l lukáš fencl l foto aevi
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KARTY V ČÍSLECH
Mastercard and Visa lose share to UnionPay in global cards market
London 17th, July 2017 - The global payment cards market has grown to 14 billion cards, with UnionPay
consolidating its position as the largest scheme, according to new research from RBR
A billion new cards issued in just one year
Brand new research from RBR reveals that the number of payment cards worldwide increased by 8% in 2016 to
14 billion. With a billion new cards issued in the space of a year, the global market remains buoyant. The fastest
growth is in Asia-Pacific, driven by financial inclusion initiatives, with China contributing by far the most to the rise
in card numbers.
By 2022, the number of cards worldwide is forecast to rise to 17 billion as many people, particularly in parts of
Asia-Pacific and the Middle East and Africa, still do not hold a payment card.
UnionPay, Visa and Mastercard account for 80% of all cards
According to RBR’s Global Payment Cards Data and Forecasts to 2022 study, the continued rapid expansion of the
Chinese cards market has helped UnionPay to increase its share of cards to 43% in 2016, and extend its lead
over Visa and Mastercard. UnionPay has been the largest scheme globally for card numbers since 2010 and, by
the end of 2016, there were more than six billion UnionPay-branded cards in circulation.
RBR found that UnionPay, Visa and Mastercard collectively account for 80% of cards worldwide. The remainder
are T&E schemes (American Express, Diners Club and JCB), Discover and domestic-only bank and private label
cards. There are significant country-level differences, however; for example, JCB holds a strong position in its
home market of Japan.
Share of Payment Cards Worldwide, by Scheme, 2016

Others
20%

Mastercard
16%

14 billion
cards

UnionPay
43%

Visa
21%

Source: Global Payment Cards Data and Forecasts to 2022 (RBR)
UnionPay will focus on overseas expansion as it faces competition in China
UnionPay remains a predominantly domestic scheme. Less than 1% of its cards are issued outside China, mainly
in other Asia-Pacific countries, but also in Europe. It continues to expand to new markets and the adoption of its
chip standards in six Asia-Pacific countries points to the scheme’s plans to step up its international expansion.
UnionPay will eventually face greater competition in China, with Visa and Mastercard continuing to await
clarification from the Chinese regulator before submitting their applications to operate domestically in the
country.
RBR’s Daniel Dawson commented: “UnionPay may struggle to maintain its high global share once the
international schemes obtain domestic licences to operate in China. It will increasingly look to expand its business
abroad to counteract competition in its home market.”
cardmag l © RBR rbrlondon.com
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TRAVEL
Lednicko-valtický areál vybrán mezi skryté turistické
evropské poklady
Praha 28. června - Lednicko-valtický areál s majestátnými zámky a rozlehlými zahradami
byl vybrán do elitní skupiny 15 nejzajímavějších, málo známých a cenově dostupných míst
evropského kontinentu, jejichž návštěva přináší
turistům nezapomenutelné zážitky. Lednickovaltický areál, od roku 1996 součást světového a
kulturního dědictví UNESCO, se umístil na šestém
místě v pořadí. Prestižní seznam vydala společnost Mastercard.
Na prvním místě z míst, k jejichž návštěvě je letní dovolená ideální, je Asturie, kraj na
severu Španělska, a tamní dechberoucí ženský klášter Covadonga. Jedná se o skutečný
klenot, který však ještě není zaplaven turisty a stále ještě nabízí rozumné ceny. V těsném
závěsu na druhém místě je pak Malta se svým středověkým městem Zebugg, třetí se pak
umístila oblast Salzkammergut v Rakousku s nádherným Halštatským jezerem.
15 nejlepších skrytých pokladů
1. Asturie a klášter Covadonga, Španělsko

9. Okolí města Volos s horou Pelion, Řecko

2. Mdina a Zebbug, Malta

10. Velika Planina, Slovinsko

3. Region Salzkammergut, Rakousko

11. Kašubsko, Polsko

4. Azory, Portugalsko

12. Naarden, Nizozemsko

5. Perast, Černá Hora

13. Mys Kolka, Lotyšsko

6. Lednicko-valtický areál, ČR

14. Delta Dunaje, Rumunsko

7. Ostrov Pag, Chorvatsko

15. Vysočina v okolí Balatonu, Maďarsko

8. Ostrov Saaremaa, Estonsko

Seznam nejlepších skrytých pokladů na evropském kontinentu byl sestaven s použitím dat
společnosti Mastercard, informací od místních bloggerů zaměřených na cestování a
informací od odborníků na cestovní ruch. Jednotlivé destinace se hodnotily podle
přitažlivosti, množství návštěvníků, dostupných způsobů placení, nákladů na pobyt a podle
komfortu.
O dovolené lidé stále aktivněji využívají platební karty. Tímto jednoduchým, rychlým a
bezpečným způsobem Evropané zaplatili v zahraničí v roce 2016 o 12 procent více než o
rok dříve. Hned 55 procent výdajů za nákup letenek a za ubytování je hrazeno kartou.
Během dovolené činí průměrná útrata Evropana v restauraci 46 eur, zhruba 1200 korun.
Pět nejdůležitějších rad pro používání karty na cestách zní:
Ověřte si, jaké služby jsou spojené s vaší platební kartou (zejména zabezpečení).
Uložte si telefonní linku, kde je v případě ztráty nebo krádeže možné kartu zablokovat.
Pamatujte si PIN ke své kartě a nikdy si jej nikam nepoznamenávejte.
Schovávejte si účtenky, abyste měli přehled o strhávaných částkách.
Nulová zodpovědnost, poskytovaná společností Mastercard, vás chrání před
neoprávněnými transakcemi.
cardmag l bizon & rose l mastercard
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