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EDITORIAL…

Mr. Bean: „ ... je to obraz jedné staré báby...“ (...) pokračování na str. 23
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Z ČESKA
115. výročí značky Harley - Davidson ve znamení cashless
Praha, červenec 2018 - Ve dnech 5. - 8.7.2018 se v Praze konaly oslavy 115 let
od založení společnosti Harley - Davidson Motor Company. Hlavním národním
pořadatelem byl Harley - Davidson Club Praha, který současně oslavil své 90.
výročí od založení. Oslavy probíhaly na Výstavišti Holešovice. Součástí akce,
kromě výstavy a přehlídky motocyklů značky, byly bikerské hry, spanilá jízda
Prahou, kaskadérská show, organizované vyjížďky a další bohatý doprovodný program (tématické
přednášky, work-shopy, ukázky jízdy a nemohl chybět bohatý hudební program, jídlo a pití). Brány
areálu se každodenně zavíraly až ve 3 hodiny ráno. Účastníků akce bylo přes 100 tis., z toho přes 60
tis. motorkářů z více než 70 zemí světa. Akce v obdobném rozsahu s celosvětovou účastí se konají
vždy po 5 letech.
Jedním z hlavních partnerů akce byla společnost Mastercard, na zabezpečení vybraných aktivit se podílely
společnosti ČSOB, BELLPRO a Chytrý terminál. Právě ČSOB vydala v souvislosti s pořádáním akce speciální
edici dobíjecí karty Mastercard s grafikou oslav, navíc držitelé těchto karet byli na závěr akce slosováni - hlavní
cenou byl, jak jinak, nový výroční motocykl Harley - Davidson Softail Deluxe.
Kromě vydání a zajištění možnosti dobíjení speciální edice platebních karet na vybraných místech areálu
zprostředkovala ČSOB i akceptaci platebních karet na pokladnách a všech stáncích. Po celou dobu konání akce
bylo v provozu 280 platebních terminálů. Instalace
terminálů, lokální podpora a následná odinstalace byla v
režii společnosti BELLPRO. Lhůty pro řešení problémů na
místě instalace byly sjednány v řádu minut, oproti jiným
cashless událostem tak nedocházelo k žádným problémům
při akceptaci karet. Platební terminály byly kromě aplikace
pro akceptace platebních karet vybaveny i Pokladní
aplikací s EET od společnosti Chytrý terminál, tato
společnost dodala i terminálovou aplikaci pro dobíjení
speciální edice platebních karet. Aplikace komunikovala
prostřednictvím serverů společnosti do prostředí ČSOB.
Při platbě předplacenou kartou měl její držitel navíc ihned
po transakci možnost vidět nebo si nechat vytisknout
disponibilní zůstatek prostředků na kartě.
Je zřejmé a reálně se potvrdilo, že není problém v krátké době customizovat aplikace, resp. je přizpůsobit různým
požadavkům organizátorů veletrhů, výstav, hudebních a jiných akcí i velkého rozsahu. Společnosti BELLPRO a
Chytrý terminál jsou schopny dodat a připravit (nahrát aplikace) terminály Ingenico a zajistit lokální podporu
provozu (včetně instalace a vyškolení obsluhy ke všem potřebným aktivitám). V případě potřeby je navíc možné
ve spolupráci se společností GLOBIT CZ zajistit i akceptační služby (agregace obchodníků a poskytovatelů služeb
na daných akcích) - výhodou je, že není nutné na omezenou dobu připravovat množství (až v řádu stovek)
obchodnických smluv na akceptace.
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Obdobná řešení a spolupráce jmenovaných společností byla v minulosti ověřena při organizaci knižního veletrhu
Svět knihy 2018, festivalu BURGERFEST, podporovány byly a jsou akce a aktivity Nadačního fondu Českého
rozhlasu SVĚTLUŠKA, Nadačního fondu Lékaři bez hranic, Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97,
Nadačního fondu Kapka naděje a řady dalších.
cardmag l bellpro l foto bellpro

MONETA Money Bank nově nabízí výběr
hotovosti z celosvětově unikátního pojízdného
bankomatu
Praha 7. srpna 2018 - Návštěvníci letních festivalů a dalších velkých společenských akcí už budou
mít díky MONETA Money Bank u sebe vždy dostatek hotovosti. Pokud jim dojde, stačí najít zcela
nový pojízdný bankomat MONETA Money Bank s oblíbeným kocourem na boku. Služba je k dispozici
klientům všech bank a nonstop. MONETA Money Bank obsluhuje milion klientů a provozuje více než
200 poboček a 654 bankomatů, což představuje čtvrtou nejhustší síť v zemi.
Bankomat MONETA Money Bank je součástí speciálně
upravené pancéřované dodávky. Ta má vzhled populárního
modelu Citroën Type H, jehož se u příležitosti jubilea vyrobí v
limitované edici celosvětově pouze 70 kusů. Vůz pro MONETA
Money Bank byl na zakázku upraven jako první na světě do
podoby, která umožňuje zabudování bankomatu. Před vandaly
a nenechavci ho chrání například silné pancéřování,
neprůstřelná skla či speciální zabezpečovací elektronika.
„Chceme být všude tam, kde se něco děje a kde lidé
rádi tráví svůj čas. Proto se náš nepřehlédnutelný
pojízdný bankomat letos objeví na dvou desítkách
velkých akcí, jako jsou hudební festivaly, výstavy a veletrhy napříč celou Českou republikou,“ uvedl
Aleš Sloupenský, Chief Retail Distribution Officer MONETA Money Bank.
Dodávka MONETA Money Bank s bankomatem je často také místem pro zábavu. Lidé můžou na některých akcích
získat od hostesek stylové sluneční brýle a za výběr z bankomatu odměnu v podobě letního klobouku.O využití
pojízdného bankomatu je mezi lidmi vysoký zájem. „Například návštěvníci hudebního festivalu pod
hradem Točník provedli během dvou dnů přes 700 výběrů, v průměru šlo o tisíc korun na osobu.
Lidem se také líbí unikátní design naší dodávky s kocourem na boku,“ řekla Michaela Zamrazilová,
manažerka expanze bankomatové sítě MONETA Money Bank. Výběr hotovosti z bankomatu během různých
společenských akcí nabízí MONETA Money Bank také prostřednictvím své pojízdné pobočky. Ta navíc zahrnuje
prostor pro jednání s klienty.
Festivaly a další akce, na kterých potkáte pojízdný bankomat nebo pojízdnou pobočku s bankomatem MONETA Money Bank:
Datum

Akce

Místo

10. - 11.8.

HRADY CZ – Veveří

Veveří

11.8.

Festival lásky s Ewou Farnou a Benem Cristovao

Šiklův Mlýn

23. - 26.8.

Země Živitelka

Výstaviště České Budějovice

17. - 18.8.

HRADY CZ – Hradec nad Moravicí

Hradec nad Moravicí

18.8.

Exploration

Svojšice u Pardubic

24. - 25.8.

HRADY CZ – Bouzov

Bouzov

28. - 30.9.

Valašská Zahrada

Areál Camp Sport - Rožnov pod Radhoštěm

31.8. - 1.9.

HRADY CZ – Bezděz

Bezděz

Na modře označených akcích bude přítomen originální bankomat MONETA Money Bank z limitované edice Citroën Type H
cardmag l text a grafika moneta money bank
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Mastercard se stal partnerem Dopravního podniku
města Ústí nad Labem
Praha 18. června - Společnosti Mastercard a Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. uzavřely
Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti dopravy v konceptu Smart Cities. Hlavním cílem
partnerství je digitalizace systémů, navýšení akceptačních míst a představení platební karty jako
standardního nástroje pro platbu a identifikaci.
Mastercard a Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. chtějí tímto dokumentem potvrdit vzájemnou spolupráci
a koordinaci v přípravě, realizaci a implementaci takových projektů, které odpovídají dlouhodobé konceptu Smart
Cities. Ten je založen na využívání možností a předností stávajících technologií pro zkvalitnění prostředí
obyvatelům a návštěvníkům měst.
„Rozvoj platební infrastruktury a odbavení platební kartou v dopravě se osvědčily v mnoha městech a regionech
jako jednoduchý, univerzální a levný systém. Segment dopravy je pro rozvoj měst směrem k Smart Cities
naprosto klíčový,“ uvedl generální ředitel Mastercard pro Českou a Slovenskou republiku a Rakousko Miroslav
Lukeš.
„Multikanálový elektronický odbavovací systém pro městskou hromadnou dopravu, jehož základem je
bezkontaktní platební karta, umožní komfortní a moderní způsob odbavení cestujících. Mezi základní přínosy bude
patřit rychlost, jednoduchost a rozšíření možnosti odbavení nebo poskytnutí slevy na jednotlivém jízdném při
využití elektronické platby,“ řekl ředitel Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. Libor Turek.
Spouštění systému elektronického odbavení cestujících v Ústí nad Labem má tři etapy. První z nich bude zahájena
letos v říjnu. Vedle dopravy a dopravní obslužnosti, což jsou pilíře konceptu Smart Cities, se partneři chtějí v
budoucnu zaměřit i na ty oblasti, kde obyvatelé očekávají ve městech v případě placení stále širší využívání karet.
Ty už dávno neslouží jen jako nástroj úhrady, ale i jako vstupenky na koncerty, sportovní akce a festivaly,
elektronické zámky nebo průkazky. Mezi možné sféry dalšího rozvoje patří například parkování, školství nebo
služby pro seniory.
Mastercard patří ke globálním lídrům v technologických inovacích a zavádění inovativních metod v oblasti Smart
Cities. Společnost Mastercard již v rámci konceptu Smart Cities podepsala memoranda s městem Kolín,
Jihočeským krajem, Úřadem místopředsedy vlády Slovenské republiky pro investice a informatizaci a městem
Prievidza.
cardmag l bison & rose
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ZE SLOVENSKA
Mastercard otevřel na Slovensku kancelář a
letištní salónek
Praha 29. června 2018 - Společnost Mastercard posílila svoji přítomnost na Slovensku. V Bratislavě
otevřela kancelář, která se nachází v administrativní části obchodního centra Eurovea. Ve spolupráci
s Mezinárodním letištěm M. R. Štefánika pak uvedla do provozu salónek Mastercard Caproni Lounge
pro držitele všech prémiových karet.
„Bratislava patří mezi progresivní města s výbornou geografickou polohou a Mastercard zde nesmí
chybět. Vedle toho právě blízkost a přítomnost našich odborníků vytvoří nové příležitosti na
spolupráci s mnohými dynamicky se rozvíjejícími společnostmi a nabídne našim klientům opět něco
navíc,“ uvedl generální ředitel Mastercard pro Českou republiku, Slovensko a Rakousko Miroslav Lukeš.
Díky stálému zázemí bude moci Mastercard mnohem pružněji reagovat na potřeby rozvíjejícího se slovenského
trhu a posílí tím spolupráci s místními finančními a technologickými firmami, institucemi, organizacemi, klienty a
partnery. Firma Mastercard loni podepsala memoranda o spolupráci Úřadem místopředsedy vlády Slovenské
republiky pro investice a informatizaci a městem Prievidza.

Nový salonek Mastercard Caproni Lounge je situovaný ve druhém poschodí odletového terminálu bratislavského
letiště s výhledem na historickou repliku letounu Caproni Ca.33, po kterém je nazvaný. Otevřený je denně od
5:00 do 21:30 hodin pro všechny držitele karet Mastercard World Elite, World, Business, Platinum, Mastercard
Commercial Cards a karet Gold, vydaných slovenskou bankou. Bezplatný vstup současně mají i všichni cestující
v byznys třídě letů společností flydubai, Georgian Airways a dalších.
cardmag l bison & rose l foto bison & rose
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Už desať rokov platíme bezkontaktne
Bratislava, 31. júla 2018 - Bezkontaktné platby na Slovensku oslavujú okrúhle desiate výročie. Od svojho
zavedenia spoločnosťou Mastercard v roku 2008 sa tešia u držiteľov kariet mimoriadnej obľube. Slováci
tieto platby pokladajú za jednoduché, bezpečné a pohodlné. Svedčí o tom takmer 73-miliónov
bezkontaktných transakcií, ktoré len v prvom kvartáli tohto roka na Slovensku prebehli prostredníctvom
takmer 5-miliónov vydaných bezkontaktných kariet.
Prvá bezkontaktná platba sa uskutočnila vďaka Mastercard pred desiatimi rokmi v jednom z bratislavských podnikov.
Odvtedy si bezkontaktné platby Slováci mimoriadne obľúbili a ich záujem o tento spôsob platenia neustále rastie. Kým
v roku 2011 bolo v obehu okolo 392-tisíc bezkontaktných platobných kariet, o sedem rokov neskôr ich počet vzrástol na
takmer 5 miliónov, pričom až 89% Slovákov využíva bezkontaktnú platobnú kartu aspoň raz sa rok. Zvýšený záujem
o bezkontaktné platenie umožňuje aj rastúci počet bezkontaktných terminálov. Z celkového počtu 43 563 terminálov je
na Slovensku až 97% bezkontaktných.
„Slovensko patrí v platbách medzi najinovatívnejšie krajiny. Je preto logické, že dôvera nakupujúcich
k bezkontaktným technológiám je vyššia než kedykoľvek predtým,“ uviedol Miroslav Lukeš, generálny
riaditeľ Mastercard pre Slovensko, Českú republiku a Rakúsko.
Dôkazom, že bezkontaktné karty zažívajú na Slovensku mimoriadny úspech je aj ich čoraz častejšie používanie. Na
rozdiel od zvyšku Európy, kde bezkontaktné platby pomocou kariet využíva len 49% obyvateľov, u nás je to takmer
90%. Už za prvý kvartál tohto roka Slováci v bezkontaktnom platení s počtom transakcií 72 651 825, takmer dosiahli
celkový počet transakcií vykonaných za celý minulý rok, v ktorom bezkontaktne zaplatili spolu 73 030 914-krát. Popri
stabilnom raste množstva bezkontaktných platieb postupne miznú aj prekážky a obavy, ktoré by bránili ich väčšiemu
rozšíreniu. V poslednom čase je aj celkovo v Európe zaznamenaný zásadný pokles obáv z možného podvodu, až o 24%.
Platby bezkontaktnou platobnou kartou dnes predstavujú oproti hotovosti najrýchlejší a najjednoduchší spôsob platenia.
Ich obľuba tiež vedie k tomu, že Slováci uvažujú o nových spôsoboch bezkontaktnej platby, najnovšie sú to platby
prostredníctvom mobilného telefónu, ktoré Mastercard podporuje, alebo použitie digitálnych peňaženiek ako je
Masterpass. V porovnaní s európskymi krajinami ako Nemecko, Francúzsko, Česká republika, Maďarsko alebo Poľsko,
kde využíva mobilné platby v priemere 38% obyvateľov, využívajú Slováci mobilné platby vo vyššej miere (51%).
Budúcnosť bude plne digitálna. Vzhľadom na to, že obľúbenosť bezkontaktných riešení neustále stúpa, Mastercard spolu
so spoločnosťou FairSoft v súčasnosti testuje mobilnú aplikáciu Global Pay, ktorá umožňuje zákazníkom objednávať
a platiť za jedlo priamo „od stola“, prostredníctvom digitálnej peňaženky Masterpass. Ide o nový pohodlný, komfortný
a bezpečný spôsob objednávania a platenia. Aktuálne je dostupný v bratislavskej reštaurácii U zlatého bažanta a
postupne sa bude na Slovensku rozširovať ďalej.
„Moderné technológie uľahčujú ľuďom každodenný život. Táto aplikácia je dôkazom, že dnes už možno
spojiť príjemnosť a užitočnosť a priniesť tak zákazníkom opäť niečo viac,“ uviedol Richard Walitza,
viceprezident pre mobilné platby a inovácie spoločnosti Mastercard pre Slovensko a Českú republiku.
Budúcnosť platieb bude bezkontaktná. Viac ako 31% Slovákov má záujem platiť bezkontaktne pomocou inteligentných
hodiniek, náramkov, kľúčeniek a ďalších nositeľných zariadení. Slováci sa tak dostávajú nad európsky priemer, ktorý je
podľa aktuálnych zistení spoločnosti Mastercard na úrovni približne 24%, čo je viac ako 175 miliónov osôb. Dnes je táto
technológia ešte na začiatku, ale svojich užívateľov, ktorí sú ochotní zabudnúť na peňaženku, si už získava. Na
Slovensku elektronickým peňaženkám dáva prednosť až 47% obyvateľov, pričom európsky priemer predstavuje 40%.
Do roku 2020 bude podľa predikcií spoločnosti Mastercard až 62% nositeľných zariadení obsahovať platobné funkcie.
Porovnanie bezkontaktných nákupov a platieb na Slovensku s vybranými skupinami krajín Európy:
Slovensko

Česká republika,
Francúzsko, Maďarsko,
Nemecko, Poľsko

Širšia skupina
európskych krajín
a Ruska*

Využívanie bezkontaktných
platieb

89%

63%

64%

Využívanie bezkontaktných
platieb prostredníctvom
bezkontaktných kariet

84%

53%

49%

Rozpoznanie univerzálneho
symbolu bezkontaktnej karty

54%

44%

41%

Frekvencia nákupov
s bezkontaktnou platbou

67%

42%

41%

Zdroj: Mastercard Global Consumer Tracker in Europe
*Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Izrael, Taliansko, Holandsko, Nórsko,
Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Veľká Británia, Ukrajina
cardmag l supreme communication
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ZE ZAHRANIČÍ
Twisto úspěšně vstoupilo do Polska. S ING spustilo unikátní
platební bránu a cílí na 50 tisíc klientů v letošním roce
Praha 15. srpna 2018 - Peněžní aplikace Twisto spustila ve spolupráci s polskou ING Bank Śląski
unikátní platební bránu pro e-shopy s názvem iMoje, čímž oficiálně vstoupilo na polský trh. Brána
iMoje v sobě kombinuje vedle možnosti platby kartou a převodem také příležitost platit jedním
kliknutím - Twistem. Princip platby Twisto je totožný s tím v České republice, jedná se o pohodlnou
odloženou platbu, kdy e-shop získává peníze ihned a zákazník Twistu platí až po vyzkoušení a v
případě spokojenosti. K expanzi na polský trh značně pomohlo nedávné získání strategických
investorů. V letošním roce chce Twisto v Polsku získat prvních 50 000 klientů.
„Polsko je z pohledu internetového nakupování velmi atraktivní trh a očekává se, že by během 7 let měl ještě
zdvojnásobit. Dle dostupných dat se v Polsku za rok utratí zhruba dvakrát tolik než v České
republice, přičemž v Polsku žije čtyřikrát více obyvatel. Věřím, že spojení zkušeností a postavení
ING Bank Śląski na polském trhu s naší unikátní technologií, která z pohledu jednoduchosti a
pohodlnosti pro zákazníka válcuje konkurenci, může rychle růst. V příštím roce chceme přinést na
trh i účet Twisto s platebními náramky a snadnou platbou faktur a složenek pouhým přeposláním či
vyfocením pod názvem Snap a dalšími vychytávkami, které spustíme na podzim v Česku,“ říká
Michal Šmída, zakladatel a CEO Twista.
První transakce proběhla počátkem července. Společným plánem Twisto a ING Bank Śląski je v rámci
následujících pěti let získat až deset procent polského online trhu a do konce roku být integrovaní ve vyšších
desítkách e-shopů. Narozdíl od České republiky, kde je splatnost nákupu na e-shopu čtrnáct dní, v Polsku je 21
dní. Prodloužení splatnosti je dáno
existující konkurencí na Polském trhu
nabízející prodlouženou splatnost, kdy
konkurence ovšem při platbě vyžaduje
rodná čísla a další údaje, Twisto
vyhodnocuje bonitu zákazníka skrze velká
data a strojové učení díky kterému dokáže
poskytnout unikátní platbu na 1 kliknutí stejně jako v České republice.
Na polském trhu v současné době působí
kolem dvaceti sedmi tisíc e-shopů a
zhruba čtyřicet až padesát procent trhu
dnes ovládá skupina Allegro. Trh očekává, že pozice Allegra bude postupem času klesat kvůli vzniku a posilování
specializovaných e-shopů. Pro porovnání, u nás existuje zhruba čtyřicet tisíc e-shopů. Polsko, stejně jako Česko,
má historicky největší podíl plateb dobírkou - zde vidí Twisto velký potenciál změny, i vedle nahrazení platebních
tlačítek, která se ještě nepřizpůsobila nakupování a placení v mobilu.
O chod polské pobočky se z Varšavy stará pět lidí. Ti kromě spuštění služb realizovali v minulém měsíci verzi
studie Polský Košík Roku. Cílem bylo zmapovat lokální e-commerce scénu a zvýšit povědomí o iMoje a Twistu jako
takovém mezi polskými e-shopy. Data ze studie jsou dostupná na stránkách projektu www.koszykroku.pl.
Více o Twisto
Twisto je FinTech služba, jejímž cílem je ulevit lidem od každodenních starostí s placením a účty tak, aby si mohli
nechat jen to lepší z peněz. Twisto začalo v roce 2013 jako nová platební metoda v českých e-shopech. Dnes již
služba nabízí ucelený ekosystém plateb s názvem účet Twisto. Ten obsahuje platbu jedním kliknutím v e-shopech,
možnost platit faktury a složenky pouhým vyfocením či přeposláním díky funkci SNAP a v neposlední řadě platební
kartu s platebním náramkem. V říjnu 2017 získalo Twisto licenci Platební instituce od ČNB. Pilířem Twista je
skóringový nástroj Nikita. Pod tímto jménem se skrývá sada algoritmů na bázi strojového učení. Nikita
vyhodnocuje kredibilitu a bonitu zákazníků bez nutnosti napojení na registry dlužníků. Nikita je od dubna 2016
oddělena do samostatné společnosti Nikita Engine, s. r. o., a komerčně nabízena českým firmám a bankám. Mezi
první zákazníky patří například Alza.cz.
Za Twistem stojí nizozemská ING Group, rakouská pojišťovna UNIQA, investiční skupina ENERN, polský investor
Cezary Smorszczewski, finančně-poradenská společnost Partners, Miton, Tomáš Čupr a zakladatel Michal Šmída.
cardmag l twisto.cz l text a grafika twisto
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Store transformation drives global self-checkout market to record
high
New research shows unprecedented activity for a second consecutive year, with shipments up 14%
US retailers increase self-checkout adoption amid store revamps
London, 25th June 2018 - 2017 saw another record year for self-checkout (SCO) deliveries, with 63,000 units
shipped worldwide, according to Global EPOS and Self-Checkout 2018, a new study by strategic research and
consulting firm RBR. The USA accounts for more than half of shipments, with retailers continuing to invest heavily
in self‑checkout technology as an integral part of revamping their store layouts. Big box players such as Walmart
and Kroger have added extra terminals in existing stores and upgraded older hardware.
Pressure on labour boosts deployment in Canada and Japan
Labour pressures drove retailers in Canada and Japan to ramp up SCO deployments. In Canada activity boomed,
partly owing to minimum wage increases in several provinces including Ontario and Quebec. A shortage of labour
has also prompted Japanese grocery chains to boost investment in self-service technologies.
Discounters, both food and non-food alike, are increasingly deploying SCO units in some of the more mature
markets. Supermarket discounter Lidl has started piloting the technology in several countries including France,
while variety store chains such as Dollarama in Canada and the UK’s Poundland have begun trialling SCO
solutions.
Pilots underway in increasingly diverse range of countries
Self-checkout technology is becoming progressively more common in Brazil and China, with shipment numbers
more than tripling in both markets in 2017. A number of supermarket chains in these countries have begun pilots,
mainly from local suppliers; huge potential remains for these markets and adoption is expected to accelerate over
the next few years.
RBR’s research also highlights SCO deployment gathering pace in a diverse range of markets. The technology is
gaining momentum in countries such as Argentina, Israel and Poland, while the first units were installed in
Colombia during 2017.
Growth in Self-Checkout Shipments by Region, 2016-2017

Source: Global EPOS and Self-Checkout 2018 (RBR)
NCR leads global self-checkout market while Toshiba gains share
NCR remains the largest self-checkout vendor globally, leading in five out of six regions in RBR’s study – its units
are deployed by many of the world’s largest retailers. Toshiba is in second place, growing its share via “semi-selfservice” deployments in Japan, and hardware refreshes by large US retailers.
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Third largest supplier, Diebold Nixdorf, has a particularly strong presence in Europe, where it accounts for 30% of
the market. Of the remaining suppliers, the majority of Fujitsu’s units are deployed in the USA and Japan, while
most other SCO vendors, such as Japan’s Digi, only have installations in their home markets.
Suppliers’ Shares of Self-Checkout Shipments Worldwide, 2017

Source: Global EPOS and Self-Checkout 2018 (RBR)
Customers have a range of self-service formats available to them
The self-service market continues to evolve, with a proliferation of mobile self-scanning and in-app payment
projects in 2017. Major US retailers including Kroger are trialling such technology, although Walmart ended its
100 store “Scan and Go” pilot in 2018.
Self-checkout installations are expected to reach nearly 450,000 by 2023 according to RBR. Alan Burt, who led
the research, commented “The opportunity for further growth of the SCO market is excellent; penetration is
increasing in mature markets, while retailers in emerging economies such as Indonesia are now piloting the
technology”.
cardmag l © RBR, 393 Richmond Road, London TW1 2EF, UK l rbrlondon.com
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ROZHOVOR
Na benzinkách natankujete nejen palivo, ale i peníze!
První Drive-up bankomat testujeme v Praze
Exkluzivně přinášíme rozhovor s Janou Švábenskou, výkonnou ředitelkou pro Transakční a platební
služby Komerční banky
Cardmag: Jano, jste první bankou na českém trhu, která se rozhodla testovat zájem lidí o výběr
z bankomatu z pohodlí auta. Jak tato myšlenka vznikla?
Jana Švábenská, KB: Jsme inovativní bankou a stále se snažíme hledat cesty, jak zákazníkům zpříjemnit a
usnadnit přístup k financím. Často tedy i ve spolupráci s našimi dodavateli diskutujeme nové technologie, které
nám v tom pomohou. Bankomat pro výběry a vklady hotovosti z pohodlí automobilu (tzv. Drive-up bankomat) je
výsledkem právě takové diskuze. Kromě našeho dodavatele ATM přístrojů - společnosti NCR - nás v zájmu o něj
utvrdil i postoj karetních asociací. Právě s jejich podporou tento pilot v českém prostředí realizujeme.
Cardmag: Najdeme stejné přístroje i v zahraničí?
Jana Švábenská, KB: Na celém světě je instalováno kolem 68 800 Drive-up bankomatů, což představuje asi
dvě procenta ze všech fungujících. Nejvíce jich je v
USA (40 procent všech ATM) a v Saúdské Arábii
(13 procent). Dalšími zeměmi, ve kterých podíl
Drive-up bankomatů činí více než jedno procento,
jsou Pákistán, Kanada, Írán, Singapur a Spojené
arabské emiráty.
Cardmag: Jaká jsou vaše očekávání? Jsou ve
vztahu k ATM Češi v něčem specifičtí?
Jana Švábenská, KB: Ze zkušenosti víme, že jsou
Češi v porovnání s jinými národy technologickými
nadšenci. Rádi zkoušejí novinky všeho druhu. V
bankomatech se nám to ukázalo například při
zavedení možnosti vkládat hotovost. Vkladová
funkce bankomatů se ujala neskutečně rychle a
zájem o ně, tedy počet i objem vkladů, měsíc od
měsíce roste.
Cardmag: V jakých situacích podle vás lidé
Drive-up bankomat ocení?
Jana Švábenská, KB: Drive-up bankomat
můžeme přirovnat třeba k nabídce McDrive
fastfoodové sítě McDonald’s. Ocení ho všichni, kdo
spěchají a řeší každou minutu. Určitě ale usnadní
život například vozíčkářům, kteří se po městě
pohybují automobilem, nebo rodičům malých dětí
na cestách. Pokud jim děti v autě usnou, nemusí je
budit a přemísťovat do kočárků. Podobných situací
ale při troše přemýšlení najdeme určitě řadu.
Cardmag: Od kdy a kde bude možné výběr
z auta vyzkoušet?
Jana Švábenská, KB: Drive-up bankomat
testujeme od počátku července v Praze. S naším
klientem - společností Benzina - jsme se dohodli na
instalaci na čerpací stanici v Argentinské ulici v Praze 7. Vybraná čerpací stanice je strategicky umístěná a dobře
dostupná při vjezdu do centra města i výjezdu z něj. Navíc je zastřešená a nabízí nám volný prostor pro umístění
přístroje přímo mezi stojany pro tankování paliva.
Cardmag: Kolik Drive-up přístrojů plánujete v nejbližším období zprovoznit?
Jana Švábenská, KB: Aktuálně řešíme umístění druhého. Následujících šest měsíců pak bude rozhodujících.
Během nich si přístroje a zájem o ně otestujeme, abychom se rozhodli, co dál. Pokud se osvědčí, což
předpokládáme, nabídneme klientům další a jejich síť budeme postupně zahušťovat.
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Cardmag: Je třeba pro tyto účely nějak
speciálně upravený přístroj, nebo se bude
jednat o běžné ATM, které známe z poboček
KB?
Jana Švábenská, KB: Jedná se o speciální přístroj
odpovídající obsluze sedícím klientem. Obrazovka je
kolmo k podlaze, je větší, než u klasického
bankomatu, dotyková a odolnější. Celý přístroj je
určený pro outdoorové účely. Odolává tudíž
rozmarům počasí a má například i svou klimatizaci a
topení. Pokud jde o nabízené funkce, bude
identický s běžným bankomatem s možností vkládat
hotovost.
Cardmag: Bude možné ho obsloužit z okének
všech aut?
Jana Švábenská, KB: Přístroj je designován pro
obsluhu z drtivé většiny osobních automobilů.
Cardmag: Proč jste se rozhodli pro název Drive-up bankomat?
Jana Švábenská, KB: Je to ve světě zaběhnutý termín, a jelikož i Češi znají například již jmenovaný McDrive,
věříme, že se název rychle vžije i u nás.
Cardmag: Jak se klienti o novince dozvědí?
Jana Švábenská, KB: O informaci jsme se podělili s médii formou tiskové zprávy, připravili jsme distribuci letáků
a promo na billboardech v bezprostředním okolí. Ve spolupráci s Benzinou vzniklo i atraktivní značení pro lepší
navigaci řidičů k bankomatu přímo na čerpací stanici.

Bankomatová síť KB je se 760 ATM přístroji třetí největší v České republice.
Vkládat hotovost je možné na 268 bankomatech Komerční banky.•
Z bankomatů KB klienti denně vyberou přes 343 milionů korun! Za stejnou dobu do nich vloží přes 106 milionů
korun.
Každý měsíc v naší bankomatové síti evidujeme přes 2,2 miliony výběrů hotovosti.
cardmag l text ncr & komerční banka l foto komerční banka
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MARKETING
Visa: Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2018 dominovaly
bezkontaktní platby
Společnost Visa, oficiální partner FIFA, zveřejnila výstupy z fotbalového Mistrovství světa 2018.
Data Visy ukazují, že na stadionech ruského mistrovství dominovaly bezkontaktní platby.
Zahraniční turisti utráceli více než fanoušci z Ruska
Využívání bezkontaktní platební technologie, včetně plateb provedených pomocí bezkontaktních karet, mobilních
zařízení či nositelné elektroniky se v 11 hostitelských městech mistrovství konstantně zvyšovalo. Bezkontaktní
platby tam pokryly 45% všech nákupů zprostředkovaných společností Visa. Nejaktivnějšími bezkontaktními plátci
pak byli Poláci, kteří tímto způsobem provedli 74% všech transakcí.
Data společnosti Visa ilustrují ekonomické přínosy, které Rusko díky Mistrovství světa FIFA zaznamenalo. Na
všech zápasech utráceli zahraniční návštěvníci více než ti domácí – v celkovém objemu transakcí nakupovali na
stadionech o 15% více. Vyšší útraty zahraničních fanoušků se pak promítly pozitivně zejména v oblastech
ekonomiky spojených s cestovním ruchem - zejména v poskytování ubytování, letecké dopravě, pohostinství, ale i
dalších kategoriích spojených s obchodem.
Ze všech nejvíce utráceli celkově fanoušci dvou týmů, které se probojovaly do finále turnaje, a finálové klání
Francie proti Chorvatsku navíc zaznamenalo rovněž největší objem plateb ze všech 64 zápasů.
Přínosy marketingového aspektu partnerství
Podle dat FIFA Mistrovství světa 2018 v Rusku zaznamenalo rekordní zájem diváků u televizních obrazovek. Podle
odhadů sledovaly dění na hřištích celkem 3 miliardy fanoušků po celém světě. Data také ukazují, že 22% diváků
sledovalo turnaj digitálně prostřednictvím mobilního zařízení, stolního počítače či venku s přáteli. Turnaj se tak
možná stane historicky vůbec nejsledovanější sportovní událostí na digitálních platformách. Nasvědčují tomu
streamovací rekordy na největších trzích včetně Číny, Francie, Velké Británie a Spojených států.
Společnost Visa toto globální publik
oslovovala pro posilování jejího
brandu. Logo Visa bylo vystaveno na
reklamních plochách přímo na hřišti
celkem během 64 zápasů mistrovství
a po celkovou dobu sedmi hodin.
Celá marketingová kampaň se nesla
v duchu přístupu digital–first a byla
navržena tak, aby oslovila fanoušky
bez ohledu na to, prostřednictvím
jaké platformy šampionát sledovali.
Tváří globální multikanálové kampaně
byla hvězda světového fotbalu Zlatan
Ibrahimović, který se díky aktivitě na
sociálních sítích zasloužil o to, aby
fanoušci nepřišli o žádné dění ze
šampionátu, ačkoliv se na místo
nemohli sami fyzicky dostat.
cardmag l grayling l foto grayling

Bezhotovostní oslavy výročí Harley-Davidson
Kulaté oslavy založení motorkářské ikony Harley-Davidson si vůbec poprvé daly dostaveníčko v Praze, a to na
holešovickém Výstavišti. Partnerství společnosti Mastercard, provozovatele nejrychlejší sítě pro zpracování plateb,
pak toto celosvětové připomínání 115. výročí povýšilo na unikátní čtyřdenní událost, na níž se více než 110.000
návštěvníků ze 77 zemí zcela obešlo bez používání bankovek a mincí.
Transakce platebními kartami Mastercard, stejně jako jízda v sedle Harley-Davidson, je rychlá, pohodlná a
bezpečná. Propojení dvou amerických legendárních značek v rámci velkolepých oslav bylo tedy nasnadě. Plně
bezhotovostní provoz pro obchodní partnery působící na oslavách zajistila společnost Mastercard spolu s ČSOB.
Stánky, pokladny i všichni prodejci měli k dispozici platební terminály, na nichž se protočily tržby za celkových 70
milionů korun.
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U příležitosti oslav navíc Mastercard s ČSOB vydaly
limitovanou edici předplacených platebních karet
v atraktivním designu Harley-Davidson. Karet bylo
distribuováno více než deset tisíc, a lidé si velice
pochvalovali, že jejich platnost není omezena na
dobu akce, ale lze je libovolně používat pro placení
po další tří roky. Předplacenou kartu lze totiž
opakovaně dobíjet do maximálního zůstatku, který
na jedné kartě činí šest tisíc korun, v přepočtu 240
eur.
Všichni držitelé platební karty Harley-Davidson byli
navíc zařazeni do slosování o unikátní stroj Harley.
„Speciálně modře lakovaný H-D SoftailHeritage
zdobí česká a americká hymna. Přední blatník
odkazuje na zakladatele značky, zadní pak na nejvýznamnější české prezidenty,“ popisoval jedinečný kousek
Jaroslav Vavřina, hlavní organizátor oslav.
Firma Mastercard, jejíž garáž s odpočinkovou zónou byla přímo na Výstavišti díky originálnímu a nápaditému
konceptu nepřehlédnutelná a v neustálém obležení, pro příchozí také přichystala nabídku mimořádných zážitků
v rámci programu Priceless Prague. Ta zahrnovala především účast na spanilé jízdě po Praze s Karen
Davidsonovou, pravnučkou zakladatele a současnou kreativní ředitelkou pro značkové oblečení a doplňky. Dále
bylo možné využít například VIP parkování, noční muzejní objevování historie Harley-Davidson nebo tvůrčí dílnu
pro kožené doplňky. Během oslav se rozšířil počet registrovaných uživatelů programu Priceless Prague o
neuvěřitelné tři tisíce.
Českou republiku si Harley-Davidson zvolil i z toho důvodu, že propojil své jubileum s oslavami 100 let od vzniku
tehdejšího Československa a 90. výročím založení nejstaršího Harley-Davidson klubu na světě, kterým je ten
pražský. V rámci akce vystoupila v pražských Letňanech i skupina Rolling Stones. Celkem do Prahy dorazilo
67.500 motorek. Kromě Čechů bylo nejvíce motorkářů z Německa, Itálie, Francie nebo Velké Británie. Bohaté
zastoupení podle organizátorů měly státy východní Evropy, především Rusko, Bělorusko, Ukrajina a Polsko.
Nejstaršímu registrovanému účastníkovi oslav bylo 83 let a do Prahy vyrazil z Říma na svém motocyklu HarleyDavidson Road King z roku 2011. Nejdelší vzdálenost musel překonat návštěvník, který přiletěl až z Fidži.
cardmag l bison & rose

Visa prodlužuje olympijské partnerství do roku 2032
Společnost Visa, dlouholetý globální partner olympijských her a podporovatel olympijského hnutí
dnes spolu s Mezinárodním olympijským výborem (MOV) oznámily prodloužení olympijského
partnerství až do roku 2032. Visa bude nadále pokračovat i v podpoře Mezinárodního
paralympijského výboru (IPC) a paralympijských her.
„Visa přináší na olympijské hry nejnovější platební technologie a inovace již od roku 1986 a
podporuje všechny zúčastněné sportovce v jejich usilovné cestě za úspěchem,“ říká Al Kelly, generální
ředitel společnosti Visa. „Prodloužení podpory olympijského hnutí a olympijských her až do roku 2032
nám umožní zprostředkovat úžasné zážitky z olympiády i pro další generace sportovců, fanoušků či
držitelů platebních karet,“ doplňuje Kelly.
„Společnost Visa je jedním ze zakládajících členů našeho TOP programu olympijských partnerů.
Z prodloužení tohoto partnerství jsme tak obzvlášť nadšení a velmi rádi budeme s Visou i nadále
sdílet závazek k odkazu olympijských her a celosvětovému olympijskému hnutí,“ říká Thomas Bach,
předseda Mezinárodního olympijského výboru.
„Jménem MOV, národních olympijských výborů po celém světě i samotných sportovců bych pak rád
společnosti Visa poděkoval,“ dodává Bach.
Jako zakládající člen programu The Olympic Partner (TOP) přináší Visa inovativní platební řešení na každou
pořádanou olympiádu. V rámci partnerství Visa spolupracuje s lokálními organizačními výbory a snaží se o
maximální rozvoj digitálních plateb v hostících zemích v průběhu olympijských her i po nich.
V rámci obnovy partnerství bude Visa nadále využívat globální scénu olympijských her pro dosažení důležitých
strategických cílů, jako je rozšíření celkové akceptace platebních karet a zvyšování preferencí produktů Visa mezi
zákazníky.
cardmag l grayling
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EXKLUZÍVNĚ
Helping the
capabilities

SMB

market

to

navigate

new

payment

Small to Medium Businesses (SMB) make up a large part of the market that fintech companies and banks are
looking to capture. SMBs now have an astonishing amount of choice when it comes to payment and business
solutions.
Previously choice was limited for SMBs looking for solutions to run their business more efficiently, but fintechs
have seized this market opportunity. Now, a plethora of fintech and business apps may well present merchants
with too much choice. The challenge is that so many of these app providers worked in silos in the race to be first
to market with a solution that addresses common SMB problems. With this dilemma, how can an SMB, often with
minimal technological understanding, make sense of all these capabilities and chose the right apps?
A revolution is coming to the payment industry, in the same way that the iPhone and its app store revolutionized
the telecoms industry. The way merchants use their payment terminal is being reimagined, enhancing the
capability of what we thought to be a plastic box with a single purpose. The revolution is not simply stopping at
enhancing capability; it is also ensuring interoperability of data and seamless integration of apps working
together. Individual app providers now have the opportunity to add their solutions onto an open platform and be
part of a bigger picture. The open platform collects relevant solutions and packages them with payment solutions
and devices so SMBs can access tools and resources to run their business efficiently from a single place.
Replacing old systems with new technology-driven capabilities is daunting for SMB owners. They need to think of
the impact on their business operations, staff training, and the timeframe for full adoption and smooth transition.
The effort needed from businesses to research and decide what is best for them is time-intensive and costly.
These business owners often seek guidance from trusted advisors. We believe these advisors should be banks
and acquirers, who have been involved in the SMB market for long enough to understand the technological
changes they are facing.
With access to data from different business aspects, such as inventory management, employee management,
loyalty programs and point-of-sale solutions, merchant acquirers have the opportunity to become an integrated
part of their customers’ businesses and hence, a trusted partner to rely upon for growth.
What SMBs really need is for their bank to harness its knowledge and understanding of their business and vertical
– whether that is hospitality, groceries, beauty or entertainment. With an entire ecosystem at their fingertips, the
merchant bank is in an ideal position to tailor a centralized bundle of apps according to the merchant’s needs and
the needs of their customers.
About AEVI
AEVI brings acquirers closer to their merchants, and merchants closer to their consumers, with an open Ecosystem that combines apps, payment
services and a multi-vendor selection of payment devices. Selecting from a marketplace of high-quality apps and services, Acquirers can quickly
create differentiated, innovative SmartPOS solutions under their own brands. Our centralized payments as a service platform eliminates obstacles,
and helps Acquirers simplify the complex payment landscape with a single integration and access to a comprehensive suite of cloud-based, back
office reporting tools for enhanced control and flexibility. We welcome Acquirers, App Solution Partners and Hardware Vendors to build on our
vision of an open, collaborative payments Ecosystem unrestricted by device vendors, currencies, borders or regulations. AEVI.com.

AEVI International GmbH is a subsidiary company of Diebold Nixdorf and is headquartered in Germany with
operations in the United Kingdom and the Czech Republic.
cardmag l AEVI
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KOMENTÁŘ
Trendy v moderním světě
V současné době probíhá v rámci České republiky několik zásadních změn na trhu platebních metod. Na jedné
straně dochází ke stálému posilování pozice placení prostřednictvím hotovosti, kdy původní předpoklady o
snižování oběhu hotovosti ku prospěchu bezhotovostních plateb se nenaplnily. Na druhé straně vstupuje do hry
regulace ze strany Evropského parlamentu, která zásadním způsobem elimininuje dominanci mezinárodních a
povětšinou mimoevropských karetních platebních asociací a do třetice se zvyšuje role lokálního regulátora
prostřednictvím ČNB, která má možnost zásadním způsobem ovlivnit automatickou výměnu peněz
mimobankovními organizacemi.
Pro standardního uživatele je a bude forma placení vždy velice citlivou záležitostí, a proto platba hotovostí je stále
převládající i v našich končinách. A jak to s tou hotovostí vlastně je, a to nejenom u nás?
Hotovost je stále králem
„Hotovost bude stále držet svůj důležitý význam, a proto je důležité s ní i nadále počítat při návrhu
celkového cyklu oběhu hotovosti včetně zahrnutí i kombinace s novými technologiemi pro zvýšení
její efektivity.“
Podle sdělení světově uznávaných bezpečnostních agentur se ukazuje, že hotovost je stále zdaleka nejrozšířenější
platební metodou ve všech regionech světa a hotovost v oběhu stále roste, jak uvádí analýza „World Cash
Report“ o peněžních tocích, která zkoumala 47 zemí, které pokrývaly 75% světové populace a více než 90%
světového HDP. Zjištění ukazují, že poptávka po hotovosti nadále stoupá po celém světě navzdory nárůstu
možností elektronických plateb včetně plateb pomocí mobilních telefonů v posledních letech. Hotovost v oběhu v
poměru k HDP vzrostla na všech kontinentech na 9,6%, v porovnání s 8,1% v roce 2011.
Obecně to ukazuje na rozmanitost platebních návyků v různých regionech. V Evropě je 80% transakcí na
klasických pokladnách uskutečněno v hotovosti, zatímco v Severní Americe, kde jsou platební karty nejčastěji
využívány, je v hotovosti provedeno pouze 31% transakcí. V Asii jsou sice na vzestupu online nákupy, ale to
neznamená, že by hotovost klesala, protože více než 3 ze 4 online nákupů v řadě zemí se stále platí na dobírku
tedy hotově při převzetí.
Hotovost zůstává základem naší každodenní globální ekonomiky. Přesná data ukazují, že na rozdíl od lidového
názoru poptávka po hotovosti stále roste jak absolutně, tak i relativně k výši HDP. To je i více podpořeno
především v dobách různých krizí, a to politických či ekonomických. Nyní můžeme sledovat například v Turecku,
kde navzdory vysokému nárůstu on-line plateb se hotovosti stále více věnuje větší pozornost, a to především
hotovosti v zahraničních měnách jako je euro nebo americký dolar, na úkor lokální měny a to díky velice složité
politické situace. Takovéto okolnosti ještě více zvyšují v lidech důvěru v hotovost, a to především z důvodu
svobodného použití a do určité míry snadné dostupnosti pro spotřebitele. Dále zachovává svoji důvěrnost a
nemusí být závislá na výdrži baterie telefonu anebo pamatování si PINu ke kartě. Dalším faktorem je bezpečnost.
Jak poslední údaje ukazují, všichni lidé na světě mají rádi různé metody placení, ale neexistuje region, kde by
nějaké bezhotovostní platební metody předstihly platby hotovostí. Dá se říci, že na všech kontinentech je
hotovost velice důležitá. Hotovost bude stále držet svůj důležitý význam, a proto je důležité s ní i nadále počítat
při návrhu celkového cyklu oběhu hotovosti včetně zahrnutí i kombinace s novými technologiemi pro zvýšení její
efektivity.
Jak se na hotovost dívá klient banky, spotřebitel nebo obchodník?
Finanční výhodnost; pro spotřebitele a také pro mnoho podniků je placení hotovostí nejvýhodnějším způsobem
platby.
Zařazení; lidé na celém světě raději využívají hotovost a pro mnoho lidí je to jediná schůdná platební metoda.
Podniky anebo obchody, které přestanou používat hotovost, vylučují významnou část společnosti a riskují ztrátu
zákazníků.
Důvěra; na platbách hotovostí se podílejí jen kupující a prodávající, nikoliv další třetí osoby.
Spolehlivost; peněžní prostředky nepoužívají žádnou elektronickou infrastrukturu, a proto nepodléhají žádným
výpadkům způsobujícím nedostupnost služby.
Dostupnost; fyzická hotovost je snadno dostupná a nepodléhá dalším poplatkům při placení na pokladnách.
Umožňuje také lepší řízení rodinného rozpočtu, protože uživatelé mohou utrácet jen to, co mají.
Důvěrnost informací; platba hotovostí je přímá. Nemusíte předávat žádné osobní údaje a i to, co kupujete, je
důvěrné.
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Z toho všeho vyplývá, že při přípravě strategií do roku 2030 zde máme fenomén, který asi nikdo na začátku
tisíciletí nepředpokládal.
A co na to tradiční technologie ?
Již na přelomu roku 2000 se uvažovalo, že bankomatům bude možná brzy odzvoněno. Pro výrobce bankomatů to
bylo přelomové období a jen někteří z nich se rozhodli pokračovat ve svém vlastním vývoji nových typů
bankomatů. Bankomat je zařízení obdobné autům. Čtyři roky se stráví vývojem a přípravou sériové výroby, pak se
cca 7 let daný nový typ vyrábí s jednotlivými dvouletými inovacemi. Po ukončení výroby se dále drží cca dalších
deset let výroba originálních náhradních dílů.
Vzhledem k tomu, že bankomat obsahuje PIN klávesnici, která dnes drží takzvané bezpečnostní klíče pro
dekódování PINu, bylo zapotřebí investovat hodně prostředků do jejich obměny, a proto se podařilo v první
dekádě 21. století obměnit prakticky všechny zastaralé kusy techniky z konce devadesátých let minulého století.
Dnes každý bankomat musí být přesně evidován podle svého sériového čísla. Kromě PIN klávesnic jsou evidovány
prakticky všechny komponenty. To napomohlo výrobcům jako Wincor Nixdorf (dnes Diebold Nixdorf) a NCR
vědět, jaké díly mají ještě pro své klienty vyrábět a co je nutné nahradit za nové. Tito dva výrobci prakticky
ovládají většinu českého trhu, který odráží celosvětový pohled, kdy s více jak 2 milióny nainstalovaných
bankomatů na světě jsou prakticky pouze tito dva výrobci, kteří dnes udávají směr nejenom ve vývoji vlastního
hardwaru, tak především ovládacího softwaru doplněného plnohodnotnou hardwarovou i softwarovou údržbou.
Pouze jen na některých trzích jako je především Čína a Brazílie dominují lokální výrobci, což je dáno spíše
politickým tlakem upřednostnit lokální výrobce. Pak následují země jako Japonsko nebo Rusko, kde dominance
jiných výrobců je dána specifickým důvodem.
Asi největším technologickým posunem druhé dekády byl přechod od funkce pouhého výběru hotovosti k
možnosti vkladu hotovosti na účet. Zde je zaznamenán asi největší pokrok. Je to sice vykoupeno celkovou
složitostí samotného zařízení, ale na druhou stranu to umožňuje bankám se více přizpůsobit nárokům svých
klientů. Zavedení tzv. depozitních zařízení celkově dopomohlo k druhé vlně modernizace celkové sítě bankomatů.
Dnes už je patrné, že nutnost zpracovávat bankovky, vydávat je a zpátky je zase přijímat nás bude doprovázet i
po dobu delší, než bychom v minulosti mohli za normálních okolností očekávat. Dnes se dá také říci, že je to
obecný trend v zachování plateb hotovostí i v době, kdy bezhotovostní platby stále dynamicky rostou.
Podle zdrojů z České Národní Banky celková hodnota bankovek a mincí v oběhu překonala ke konci poloviny
července poprvé rekordních 600 miliard korun. Celkový počet bankovek a mincí v oběhu podle centrální banky
(ČNB) překonal 2,3 miliardy kusů. Tento nárůst dokazuje dlouhodobý trend, který se prostupuje zeměmi střední
Evropy, že navzdory moderním bezhotovostním platebním řešením, kde nárůst bezhotovostních plateb se stále
drží na úrovni kolem 7,3% ročně, je důvěra v hotovost více než vysoká.
Celkový fakt umocňuje skutečnost, že kromě poptávky po peněžních prostředcích roste i poptávka po možnostech
vkladů hotovosti u bank, a to především ze strany obchodníků. Při současném trendu vytváření bezhotovostních
poboček bank vyvstává otázka, jak technicky napomoci snadnému zpracování hotovosti jednotlivými pobočkami
bank a popřípadě prostřednictvím nových technologií jako jsou v první řadě depozitní a recyklační bankomaty.
Recyklační bankomat je depozitní zařízení podobné standardnímu bankomatu, který umožňuje klientem vloženou
hotovost použít pro následnou výplatu dalším klientům. Bankomat je vybaven velice přesnou rozpoznávací
jednotkou splňující všechna přísná kritéria České Národní Banky a je pro takovýto provoz patřičně certifikován. To
znamená, že tento bankomat plnohodnotně nahrazuje hotovostní přepážku banky.
Díky nově zaváděným směrnicím ČNB ohledně bezobslužného zpracování hotovosti, která dále zpřísňuje technická
pravidla pro rozpoznávání bankovek bankomatem a její následné zpracování, dojde k další nutné obměně
depozitních a recyklačních bankomatů. To celkově vede k situaci, kdy i nadále díky nutné rychlé obměně sítě není
zaručena návratnost bankomatů jednotlivých bank v lokalitách s menším počtem obyvatelstva. O to více zde
vyvstává otázka, jak případně tyto náklady vzájemně sdílet mezi jednotlivými bankami.
Otázka sdílení bankomatových sítí není zcela nová a určitě si zaslouží daleko širší zamyšlení. Je vcelku patrné, že
díky nastaveným poplatkovým pravidlům se bankomat od samého prvopočátku stal hlavním marketingovým
bodem při akvizici nových klientů banky a tento bod je i dnes žhavé téma pro diskuzi. Zda je bankomat jedním
z hlavních nástrojů marketingu anebo pouhou standardní složkou obsluhy klientů si musí zodpovědět každý
bankovní stratég sám, a to vše i s ohledem na trend nárůstu počtu bankovek v oběhu a jejich zvyšující se objem
v koloběhu, který přináší další požadavky na instalace nových bankomatů.
Ačkoliv se na první pohled může zdát, že nárůst spotřeby hotovosti zvýhodňuje provoz bankomatů jednotlivě pro
samotné banky, tak poslední analýzy ukazují, že je tomu právě naopak. Je to dáno především neustálým trendem
zvyšování průměrné částky výběru spolu s počtem transakcí. Zde můžeme hovořit o cca 8,9% navýšení průměrné
částky výběru za rok 2017, kdy průměrná částka výběru u většiny bank převyšuje 3800 korun na jednu transakci.
Tato částka v porovnání s některými vyspělými zeměmi je skoro až dvojnásobná oproti jiným zemím v regionu. To
s sebou přináší větší četnost dotací, zvýšených nákladů na optimalizaci zůstatkové hotovosti a zároveň určitou
nevyrovnanost v plánování.
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To celkově vede k situaci, kdy je zapotřebí se zamyslet, zda právě teď nevyužít této situace a nedívat se na
bankomat jako na nástroj marketingové akvizice, ale jen jako standardní nástroj obsluhy klientů pro práci
s hotovostí a přesunout marketing na další investiční produkty bank, které mohou přinést bance i klientovi daleko
více a tím zahájit sdílení bankomatů mezi jednotlivými bankami.
Bankomat v novém digitálním věku
Bankomat je stále, co se týče investic a provozu, finančně náročnou záležitostí. Nejedná se pouze o investici do
tzv. železa a případně softwaru, ale především jde o další náklady, které jsou s vlastním provozem spojené.
Nezanedbatelnou položkou operativních nákladů je především práce s hotovostí a ve stejné míře i platba
nájemného v komerčních prostorách, které jsou vždy klientům bank na dosah. Proto i v tomto ohledu je nutné se
dívat na jeho budoucí použití a zakotvení v mobilním, popř. digitálním věku.
Vedle obecných trendů navyšování platby hotovostí je zde nový trend celkové digitalizace nové populace, která již
od samého počátku pracuje s mobilním telefonem jako s nástrojem pro komunikaci, zábavu, bezpečnost a
finanční management. Díky tomuto trendu je možné marketingové aktivity přesunout do mobilních aplikací a
bankomatu ponechat jeho originální funkci, a to jednoduchou a rychlou výplatu nebo vklad hotovosti.
PSD2 jako nástroj inovace
Na vrcholu finančního managementu prostřednictvím mobilního telefonu je mobilní bankovnictví jako samostatná
aplikace v mobilu. Za posledních 5 let jsme prakticky dosáhli vrcholu v oblasti bezpečnosti a zároveň inovativních
metod, jak snadno prezentovat finanční pohyby klientů na malých zařízeních ne větších než 5 palců. Teď díky
PSD2 bude umožněno ještě o něco více, a to především platit rychle mezi účty bank napříč lokálním trhem a
zároveň si vést přes jednu aplikaci několik různých bankovních účtů bank najednou, a to i prostřednictvím aplikací
tzv. třetích stran.
Co je PSD2?
Jedná se o nový předpis EU v oblasti platebního styku. Má několik na sebe navazujících částí, kde jednou z nich je
ta část, která umožnuje tzv. „třetím stranám“ přístup na bankovní účet prostřednictvím mobilního bankovnictví
založeném na aplikacích v mobilu.
Tzv. třetí strany jsou nezávislé instituce, které vyvinou nezávislou aplikaci do mobilních telefonů, které jsou
následně používány jednotlivými klienty kromě jiného i pro vytvoření a odeslání jednoduchého platebního příkazu.
Tímto se z vašeho účtu zašlou peníze na účet příjemce prakticky v on-line režimu. Tedy to v praxi znamená, že by
se měly prostředky na účtu příjemce okamžitě ukázat. To dnes v podstatě funguje jen mezi účty v jedné bance.
Aby tento systém správně fungoval, tak EU nařídila všem bankám, které jsou vedeny v národních bankách EU, že
musí do určitého data vytvořit tzv. API rozhraní (softwarový interface), které umožní těmto třetím stranám on-line
přístup bez toho, aby tato třetí strana musela mít s bankou jakoukoliv dohodu. Před tím, než taková třetí strana
dostane povolení se na API připojit, musí získat povolení národní banky dle přesně definovaných přísných
požadavků.
V České republice vzhledem k velice inovativnímu prostředí se dokázalo, že nejenom PSD2, ale zároveň i instantní
platby pomohou bezpečně převádět peníze prakticky on-line. Hlavním nástrojem on-line plateb bude mobilní
telefon, a to nejpozději v září 2019 (závazný termín ze strany EU). Tento mobilní telefon se propojí nejenom
s bankovním účtem, ale bude jej možné napojit na standardní rozhraní bankomatů, takže se snadno umožní jak
výběr, tak i vklad hotovosti prostřednictvím aplikací třetích stran anebo bank samotných bez nutnosti použití
platební karty.
A jak na tom bude zbývající část bezhotovostních plateb platebními kartami?
PSD 2.0 platby díky své otevřenosti a zároveň možnosti provádět platby on-line se bude zákonitě stavit na stranu
obchodníka a jejich provozovatelé automaticky budou nabízet služby, které jsou od své podstaty levnější. Tedy v
konečném důsledku budou nabízet levněji zprostředkování platby on-line.
Bude sice ještě asi i otázkou času, kdy tzv. „Třetí strany“ dokážou nahradit standardní a jednoduché „pípnutí“ na
platebním terminálu „pípnutím“ na mobilním telefonu klienta a jeho elektronickém potvrzení přímo na pokladně
obchodníka. Ale na druhou stranu bych nepodceňoval možnosti komunity SW developerů, kteří nebudou zatíženi
diskuzemi na téma PCI-DSS, PA-DSS a P2PE a tak dále.
Asi největší slabinu PSD 2.0 vidím v integraci do již fungujících integrovaných řešení obchodních řetězců, kde
trvalo roky se přizpůsobit všem různým nastavením. I zde bude záležet na motivaci jednotlivých obchodníků, kteří
mohou využít jednoduché integrace s věrnostními systémy oproti složité integraci s lokálními EFT řešeními.
Podtrženo sečteno
Ve všech oblastech to jsou bezprecedentní ukázky propojení bezhotovostních plateb prostřednictvím nových
mobilních technologií a jejich komunitou SW developerů s klasickým světem akceptace platebních karet na straně
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obchodních řetězců a zároveň propojení s tradičním kanálem sítě bankomatů, které budou i nadále plnit roli
správy hotovosti v oběhu. Ve finále jen samotný uživatel do budoucna nám ukáže směr, nakolik je hotovost stále
králem a nositelem bezpečí do budoucna a na kolik významnou roli ponese dnes populární digitalizace. Nic nám
nebrání se o to nepokusit.
cardmag l text agrafika miroslav pekárek l www.paylikeme.com

WWW.PAYLIKEME.COM si klade za cíl rozvíjet běžné i neběžné platební metody spotřebitelů. Snahou je mít
vždy dokonalý přehled o nejnovějších metodách plateb a zároveň respektovat tradiční peněžní metody a kanály a
tím přibližovat tradiční metody s těmi, které bude možné využívat v budoucnu.
WWW.PAYLIKEME.COM postupně seznamuje širokou odbornou i laickou veřejnost s metodami placení pomocí
mobilních peněženek, popisuje do detailu nové metody prostřednictvím sekce PSD2 a zároveň shrnuje metody a
pravidla spojená s platbami na pokladnách a platebních terminálech včetně on-line plateb prostřednictvím
eCommerce. Nepomíjí také platby v hotovosti a moderní řízení bankomatů, které umožňují mít vždy po ruce
hotovost. Všechen tento platební „cirkus“ vkládá pod jednu střechu.
Miroslav Pekárek
Od roku 1998 pracoval pro Siemens Nixdorf a zastával několik
významných vedoucích pozic v rámci v té době nově vytvořené
společnosti Wincor Nixdorf v České republice a postupně v rámci
centrály v Německu.
EXPERIENCE MEET VISION
V roce 2004 spoluvytvořil systém PMG (WN Payment Gateway), který
se stal základem pro moderní řízení bankomatů a platebních
terminálů v České republice a který se postupně rozšiřoval
prostřednictvím své mateřské společnosti do západní Evropy, Asie a
USA.
Od roku 2007 působil jako vice-president platební divize a od té doby
se plně věnoval bezhotovostním platbám, které znamenaly jeden
z možných strategických produktů do té doby nejvýznamnějšího výrobce bankomatů a pokladních systémů a
jejich vzájemného propojení.
V roce 2012 se podílel na vývoji multifunkčního platebního terminálu Albert, který se stal posléze hlavním
základem pro vytvoření dceřiné společnosti AEVI International, kde se posléze stal generálním ředitelem a pomohl
společnosti rozvinout nové unikátní platební služby na globálním platebním trhu.
Od roku 2017 po odchodu ze skupiny Diebold Nixdorf působí v několika společnostech jako poradce a
spoluzakladatel a jeho hlavní snahou je propojit v České republice nové trendy platebních metod s těmi
tradičními.
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TECHNOLOGIE
Skupina Ingenico Group představuje Axium
Ingenico Group, globální lídr v oblasti plateb, představila Axium, POS platformu nové generace pro menší a
střední obchodníky. Poskytuje přístup k úplnému cloudovému ekosystému, který je postaven na otevřeném
operačním systému Android a operačním systému Telium Tetra, čímž kombinuje obchod a platby. Jde o vůbec
první Android POS, který získal jak Google Mobile Services, tak PCI-PTS v5 certifikace.
Axium poskytuje obchodníkům ucelené obchodní řešení, které překračuje hodnotu pouhé akceptace plateb a
pokladního systému. Spolupracujeme s poskytovateli elektronických pokladních systémů (ECR), abychom poskytli
nejkomplexnější nabídku na trhu určenou pro menší a střední obchodníky, která zahrnuje správu prodejen, řízení
lidských zdrojů, skladové hospodářství, a také platební, věrnostní či účetní služby. To vše je k dispozici v
kombinaci se vzdálenou správou terminálů a reportingem, které již poskytuje platforma Telium Tetra.

S platformou Axium se mohou akceptační banky odlišit ve své nabídce pro menší a střední obchodníky a získat
nové příjmy z většího portfolia služeb, podpory nových platební metod a cross-channel řešení založených na
tokenizaci. Ty byly až dosud doménou organizovaného retailu a pro menší a střední obchodníky tak představují
skutečný přínos. Axium je napojen na e-commerce bránu Ingenico Connect a in-store platební bránu, na kterou
jsou navázány další podpůrné služby, jako je například správa elektronických účtenek, refundací aj.
Axium nabízí výhody otevřeného prostředí systému Android v kombinaci s bezpečností a stabilitou osvědčeného
operačního systému Telium Tetra. Platforma umožňuje obchodníkům stahovat aplikace dostupné na otevřeném
trhu, nebo na soukromých elektronických tržištích akceptačních bank. API připojuje ECR POS k obchodním
službám, zatímco cloudové služby umožňují zálohu, vzdálenou správu obsahu a nastavení. Veškeré tyto funkce
pomáhají digitalizovat obchod.
První model ECR POS, kterým je tabletový model Axium D7, byl představen letos v únoru na veletrhu Mobile
World Congress (MWC) v Barceloně. Axium D7 je modulární tablet s elektronickou pokladnou, který byl vytvořen
pro profesionální využití obchodníky a dokáže přijímat platby nejnovější generace. Axium D7 je charakteristický
svou modularitou, designem a spolehlivostí, které zaručují připravenost na budoucí vývoj v obchodu.
„Ingenico se nachází v srdci obchodování. To platí ještě více díky naší otevřené platformě Axium,
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která nabízí konvergenci všech služeb pro obchodníky. Naše inovace prezentované na veletrhu MWC
ukazují naše odhodlání vybudovat ekosystém, ve kterém mohou akceptační banky přinášet
obchodníkům větší hodnotu,“ uvedl Patrice Le Marre, Executive Vice President, Banks & Acquirers Business
Unit, Ingenico Group.
cardmag l ingenico group l grafika ingenico group

Major hardware upgrades buoy global EPOS market
Latest research on the global EPOS market shows surge in activity as leading retailers refresh their point-of-sale
technology
Accelerated store transformation initiatives boost US market
London, 28th August 2018 - The programmable EPOS market grew by 8% in 2017, with shipments surpassing the
2.1 million mark for the first time, according to Global EPOS and Self-Checkout 2018, a brand-new study by
strategic research and consulting firm RBR.
US retailers invested heavily in EPOS upgrades as part of a wider focus on store transformation, particularly toptier firms in the hospitality and service industries. Store openings by food and non‑food discounters also
contributed to drive a surge in deliveries.
Replacement projects by leading grocery retailers in western Europe and Japan continued - supermarket chains
including Germany’s Lidl and Spain’s Mercadona are refreshing their hardware fleets, as are Japanese
convenience store giants Family Mart and 7-Eleven.
Intense competition in China fuels shipments uplift
After several years of slowing growth, EPOS sales picked up in China, boosted by new entrants to the already
competitive market. Such firms have targeted small and medium businesses, offering products supporting mobile
payment options such as Alipay and WeChat Pay, putting established players under price pressure.
Elsewhere in Asia, the development of emerging retail markets continued apace, with shipments up strongly in
the Philippines and Vietnam.
Physical retail expansion drives expansion in a diverse range of markets
Store retailing remains in healthy shape across much of the world, with physical network expansion driving EPOS
growth in countries as diverse as Mexico and the UAE. In India, shipment activity was up strongly, as the retail
sector becomes increasingly open as a result of the ongoing relaxation of rules on foreign direct investment.
Although there are fewer opportunities for retailers to grow their store networks in central and eastern Europe
(CEE), a large‑scale upgrade project in Russia and fiscal regulation changes in Czechia caused a spike in EPOS
shipments.
Growth in Programmable EPOS Shipments by Region, 2016-2017

Source: Global EPOS and Self-Checkout 2018 (RBR)
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Toshiba remains the world’s largest EPOS vendor, but NCR and HP gain ground
Toshiba is the largest EPOS vendor in the world, supplying 17% of shipments. The Japanese vendor leads in both
Asia-Pacific and Latin America. NCR increased its share by two percentage points to 15% and is number one in
North America. HP also gained share, and delivered the most units to the Middle East and Africa.
Diebold Nixdorf maintained its global share at 7%, leading in both western Europe and CEE. Taiwan’s Posiflex
and Japan’s Fujitsu both have a global presence, each delivering more than half of their shipments to countries
outside Asia-Pacific.
The vast majority of French vendor AURES’ deployments are in Europe, while more than half of Oracle’s terminals
were delivered to the USA. In what is a relatively fragmented sector, more than a third of the market is supplied
by other EPOS hardware vendors each with less than a 3% share.
Suppliers’ Shares of Programmable EPOS Shipments Worldwide, 2017

Source: Global EPOS and Self-Checkout 2018 (RBR)
EPOS investment to continue as retailers strive for seamless checkout experience
The outlook for physical retail remains difficult in North America and Europe, where demand for point‑of-sale
technology is moderated by store closures in countries with high e-commerce sales. However, the challenge from
online retailing highlights the need for increased investment in store transformation technologies such as mobile
POS, self-service devices and EPOS hardware, in order to achieve a seamless checkout experience.
RBR forecasts the installed base of terminals will grow by 15% to reach 16.4 million by 2023, boosted by
increasing modernization of the retail sector in emerging markets and the growing adoption of EPOS devices in
smaller businesses.
cardmag l © RBR, 393 Richmond Road, London TW1 2EF, UK l rbrlondon.com

Research predicts increased outsourcing of payment processing
Research highlights significant variation in processing arrangements across Europe and predicts banks will
increasingly outsource payment processing in the future
Many acquirers still maintain an interface with card scheme networks
London, 29th June 2018 - According to a new study by research and consulting firm RBR, Payment Cards Issuing
and Acquiring Europe 2018, there is no common approach to merchant processing in Europe; agreements
between card accepting outlets and merchant acquiring banks, for the settlement of card payments, vary widely.
In a number of countries, such as Belgium, Ireland, Portugal and the UK, acquiring banks maintain a direct link to
card scheme payment networks such as Visa and Mastercard. This is also common in central and eastern
European (CEE) markets, including Croatia, Czechia, Hungary, Lithuania and Poland, where acquiring banks or
their subsidiaries generally interface directly with card scheme networks.
In some markets, however, third party processors connect with the schemes, either directly, or indirectly via local
acquirers. In both Denmark and Finland for example, Nets connects with the schemes on behalf of domestic
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market participants, while in Latvia and Slovakia, processors such as First Data and Global Payments Europe are
responsible for interfacing with the schemes on behalf of acquirers.
Larger banks in eastern Europe maintain their own processing centres
In some CEE markets such as Russia, Kazakhstan and Ukraine, RBR’s study shows it is common for larger banks
to maintain their own processing centres and connect to card schemes to facilitate both their own transactions
and those of smaller players; this is rare in western Europe.
Clearing is typically performed by interbank organisations
Once a payment is made, card transactions are typically routed to an interbank organisation for clearing, such as
Nets in Finland and SIBS in Portugal. In Bulgaria, BORICA is appointed by the Bulgarian central bank to handle
both clearing and settlement. In Italy, the clearing process is performed by third parties, while in Czechia the
service is performed by CERTIS, which is monitored by the central bank. By contrast, in Romania, clearing is
carried out by banks or third party processors, while settlement is performed by the central bank.
Clearing is typically carried out once a day, although it is less frequent in some markets. Settlement of card
payments is usually performed the day after the transaction takes place.
Cost-conscious banks will increasingly outsource their processing activities
Daniel Dawson, who led RBR’s study, commented: “European acquirers currently adopt a myriad of approaches
to merchant processing. We anticipate that as banks look for ways to reduce costs and maintain profitability, the
outsourcing of processing will become an increasingly attractive option. Notably, this will involve not only thirdparty processors, but also international card schemes such as Visa and Mastercard, which are looking to become
more involved in payment processing”.
cardmag l © RBR, 393 Richmond Road, London TW1 2EF, UK l rbrlondon.com

Lepší způsob placení od Googlu - Google Pay
Společnost Global Payments Europe se
zařadila mezi první společnosti na světě, které
podporují Google Pay na své e-commerce
platformě
GP
webpay.
Zákazníkům
(acquirerům)
v České republice, Slovenské
republice, Maďarsku, Rumunsku a na Maltě
umožňuje využití této „brand new“ iniciativy
společnosti Google. Google Pay zjednodušuje a
zrychluje online platby pro stovky miliónů svých
uživatelů po celém světě.
Google Pay zjednodušuje on-line platbu
uživatelům, kteří si uložili informace o své
platební kartě ke svému Google účtu. Takto
registrované karty, které dnes sloužily pro platby
za služby Google Play, Youtube a Chrome, je
nově možné používat i pro platby u obchodníků
využívající GP webpay. Nová platební metoda je
po aktivaci acquirerem dostupná obchodníkovi
bez nutnosti cokoliv upravovat na straně
obchodníka. Finanční prostředky jsou poukazovány obchodníkovi stejným způsobem, jako při ostatních platbách
platebními kartami.
Služba Google Pay je podporována jako nový platební instrument, podobně jako Masterpass, Mastercard Mobile a
PLATBA 24.
cardmag l Global Payments Europe
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ANALÝZY
88% Čechů neví, jaké poplatky si banky účtují v zahraničí



54% výdajů z celkově utracené částky v zahraničí platíme hotovostí dovezenou z
domova, 29% kartou a 17% výběrem hotovosti z bankomatu



74% Čechů si do zahraničí veze hotovost směněnou z České republiky, 65% Čechů využilo v zahraničí platbu
kartou, 36% využilo výběr z místního bankomatu





Jenom osmina Čechů alespoň rámcově zná poplatky za výběr hotovosti či platbu kartou v zahraničí
23% Čechů přiznalo, že před vycestováním ani před návštěvou směnárny si nezjišťovali kurzy
Průměrná denní útrata je 1 350 korun. Nejvyšší útratu mají lidi ve věku 40–44 let, a to 1 612 korun
Čechů nemělo na poslední dovolené cestovní pojištění a 31% nemělo úrazové pojištění

12%

Praha 28. června 2018 - Více než polovinu (54%) z celé útraty v zahraničí platí Češi hotovostí dovezenou z
domova, 29% zaplatí kartou a 17% si vyberou z bankomatu v zahraničí. Denní výdaje na místě jsou na rodinu v
průměru 1 350 korun. Dle průzkumu, který si nechala zpracovat platební společnost Twisto, je důvodem
dominující hotovosti strach z nefunkčnosti karty, vysokých poplatků a nevýhodných kurzů. Jak průzkum ukazuje,
Češi opravdu poplatky neznají. Alespoň částečně popsat poplatek za platbu kartou v zahraničí umí jenom každý
osmý Čech, tedy 12%. Průzkumu, který pro Twisto realizovala renomovaná agentura Perfect Crowd, se na
počátku června zúčastnilo 619 respondentů.
Cílem průzkumu bylo zjistit platební návyky Čechů v zahraničí a ověřit si, do jaké míry platí kartami a jaké mají
informace o případných poplatcích. „České banky si typicky ke každé platbě v zahraničí účtují skrytý
poplatek v řádu jednotek procent, což, jak průzkum ukázal, většina Čechů neví. Jenom každý zhruba
osmý dotazovaný uměl popsat, jak poplatek za platbu kartou vypadá. Banky fakt, že si poplatky
účtují, bedlivě skrývají. V Twistu bojujeme proti skrytým poplatkům, proti vykradení bankovních
účtů vlivem zneužití karty a proti netransparentnosti bank, proto si s Twisto Premium žádná
procenta v zahraničí neúčtujeme, okamžitě po platbě vidí zákazník notifikaci o výši platby i
informaci, kolik oproti běžné bankovní transakci ušetřil, dále pak je možné v mobilní aplikaci kartu
bez problému zablokovat v případě jejího zneužití. V případě zneužití karty v zahraničí, které se
stalo pěti procentům dotazovaných, je výhoda, že Twisto karta není navázána na bankovní účet.
Tímto průzkumem chceme na praktiky bank ve vztahu k zatajovaným poplatkům upozornit,“ říká k
datům Michal Šmída, zakladatel a CEO Twista.
K platbám kartou v zahraničí jsou více nakloněni muži a méně se bojí případné nefunkčnosti karet či poplatků. 45
procent žen se obává, že karta nebude v zahraničí fungovat, tuto obavu s nimi sdílí 37% mužů. Vysokých
poplatků se obává 43% žen, v případě mužů to je 36%. Nevýhodného kurzu se bojí 36% žen a vedle toho jenom
29% mužů.
Směnárnu před odjezdem navštíví 74% Čechů, častěji ženy
Z hotovostí ze směnárny vycestuje do zahraničí 74% Čechů, 19% přiznává, že před směnou si nijak neověřuje
výhodnost kurzu. Alespoň jednou za dovolenou kartu pro platbu využije 65% dotazovaných a Češi také často
vozí měnu, jež jim zůstala z poslední dovolené, aby si ji směnili v místní směnárně, toto dělá 21%.
Další otázkou Twisto zjišťovalo, zda Češi vědí, co vybrat na platebním terminálu, když se jich zeptá, zda chtějí
rovnou přepočítat částku do českých korun, nebo zda chtějí platbu zadat v místní měně. „Polovina
dotazovaných správně volí platbu v místní měně. V případě, že zákazník zvolí rovnou přepočet do
českých korun, bude mu převeden dle kurzu obchodníka, který má často podstatně horší kurzy než
banky, takže to rozhodně nedoporučuji,“ radí Šmída.
6% Čechů nikdy neřeší cestovní pojištění, na poslední dovolené se nepojistilo 12% dotazovaných
Součástí průzkumu byly také dotazy věnované pojištění. Nejvíce (57%) lidí řeší pojištění online, čtvrtina v
pobočce a jenom 12% lidí má celoroční pojištění a 6% přiznává, že se nikdy nepojišťují. Následně ovšem každý
osmý (12%) přiznal, že na poslední dovolené vůbec neřešil cestovní pojištění a třetina vycestovala bez úrazového
pojištění, ukázal průzkum. „Považujeme za nezodpovědné vycestovat do zahraničí bez pojištění. I proto
jsme s naším partnerem, pojišťovnou UNIQA, dali k účtům Twisto Premium celoroční pojištění pro
celou rodinu,“ komentuje Šmída.
Více o Twisto
Twisto je FinTech služba, jejímž cílem je ulevit lidem od každodenních starostí s placením a účty tak, aby si mohli
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nechat jen to lepší z peněz. Twisto začalo v roce 2013 jako nová platební metoda v českých e-shopech. Dnes již
služba nabízí ucelený ekosystém plateb s názvem účet Twisto. Ten obsahuje platbu jedním kliknutím v e-shopech,
možnost platit faktury a složenky pouhým vyfocením či přeposláním díky funkci SNAP a v neposlední řadě platební
kartu s platebním náramkem. V říjnu 2017 získalo Twisto licenci Platební instituce od ČNB. Pilířem Twista je
skóringový nástroj Nikita. Pod tímto jménem se skrývá sada algoritmů na bázi strojového učení. Nikita
vyhodnocuje kredibilitu a bonitu zákazníků bez nutnosti napojení na registry dlužníků. Nikita je od dubna 2016
oddělena do samostatné společnosti Nikita Engine, s. r. o., a komerčně nabízena českým firmám a bankám. Mezi
první zákazníky patří například Alza.cz.
Za Twistem stojí nizozemská ING Group, rakouská pojišťovna UNIQA, investiční skupina ENERN, polský investor
Cezary Smorszczewski, finančně-poradenská společnost Partners, Miton, Tomáš Čupr a zakladatel Michal Šmída.
cardmag l twisto.cz

Češi a Slováci vévodí žebříčku národností s 19
cestami na rekreaci za rok
Praha, 28. června 2018 - Obyvatelé Evropy milují cestování. Za rekreací v průměru cestují doma
nebo do zahraničí desetkrát do roka, přičemž Češi a Slováci žebříčku národností vévodí s 19 cestami
za rok1. Vyplývá to z průzkumu Mastercard Global Consumer Tracker zahrnujícího 28 evropských
zemí. Lidé ve stále větší míře během svých cest do zahraničí spoléhají na výhody elektronických
plateb a považují je během dovolené za nezbytnost.
V roce 2017 přicestovalo do České republiky ze zahraničí celkem 12,5 milionu návštěvníků. Turisté v ČR utratili
téměř pět miliard eur, z čehož 29 procent připadlo na jídlo, 24 procent na nákupy, 19 procent na cestovní výdaje
v rámci země a 15 procent na ubytování. Přitom polovina všech platebních transakcí se uskutečnila
prostřednictvím platebních karet2.
„Společnost Mastercard se stala ideálním partnerem na cesty pro všechny, kdo si cení zabezpečení,
rychlosti a pohodlí elektronických plateb, bez nutnosti řešit hotovost a shánět se po směnárnách.
Naším cílem je všem - ať již cestují za zábavou nebo za prací - umožnit si svou cestu beze zbytku
užít, od jejího plánování až po bezpečný návrat. Tipy společnosti Mastercard přispějí k tomu, aby si
lidé užili ještě bezpečnější a příjemnější pobyt zatímco si vychutnávají zážitky k nezaplacení, které
jim třeba Praha nabízí,“ uvedl ředitel Mastercard pro Českou a Slovenskou republiku a Rakousko Miroslav
Lukeš.
Tipy, jež turistům během jejich cest umožní těžit z bezpečí a pohodlí elektronických plateb:
Během plánování cesty
Nachystejte si užitečná čísla: Než odcestujete, připravte si seznam důležitých telefonních čísel.
Zkontrolujte si, jaké výhody se pojí s vaší platební kartou: Zeptejte se ve své bance na výhody, jako je
cestovní pojištění či volnočasové služby.
Nachystejte si nezapomenutelný itinerář a na webu priceless.com si zjistěte, jaké jedinečné zážitky vás
čekají při placení kartami Mastercard v cílových destinacích. V Praze jimi mohou být noční prohlídka Vyšehradu
nebo škola čepování piva.
Během dovolené
Nejvíce Čechů míří v létě do Chorvatska. Stránky priceless.com nabízejí majitelům platebních karet
Mastercard slevu 20% na den ve vodním parku Aquapark Istralandia nebo návštěvu gladiátorských her v Pule.
Nikdy nenechávejte svou platební kartu bez dohledu: Při placení kartou v kavárně či restauraci požádejte
obsluhu, aby vám platební terminál přinesla, nebo jděte s obsluhou k terminálu.
Plaťte v místní měně: Při placení kartou v zahraničí vždy používejte místní měnu – zajistíte si tak nejvýhodnější
směnný kurz.
Po návratu domů
Zkontrolujte bankovní výpisy: Nezapomeňte zkontrolovat výpisy k platebním operacím a nahlásit své bance
jakékoliv podezřelé transakce do 30 dnů.
cardmag l bison & rose
1

Mastercard Global Consumer Tracker - 28 evropských zemí
Údaje průzkumu Euromonitor – 2016/2017
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ATM
The next generation of ATMs and self-service is based on
advanced software
New research indicates the importance of enhanced ATM interactions and personalisation
London, 24th July 2018 - Banks are increasingly using advanced ATM software platforms to modernise customer
identification and authentication, improve customer personalisation and maximise the performance of their ATMs
and self-service channels. These are some of the key findings from ATM Software 2018, an in-depth survey of the
world’s leading banks, examining their perspectives on the current generation of ATM software, and the
functionality they expect in the future.
Contactless leads the new wave of self-service interactions
The new research, published by specialist research and consulting firm RBR, noted that while most ATM
transactions are still carried out using the traditional card + PIN combination, advanced software platforms now
support a wider range of technologies and form factors. In a competitive market, NFC and contactless are
emerging as the front runners, with QR codes and pre-staged transactions (initiated via a mobile device and
completed at the ATM) also becoming widespread. Mobile transactions via Bluetooth, and one-time codes, have
yet to gain the same kind of traction, but are also likely to grow.
Personalisation is about improving the customer experience and boosting revenue
Personalising customer interactions at the ATM has long been a key goal of banks, but progress in many markets
has been limited, often because of technological limitations and competing priorities. Banks which have
successfully implemented advanced ATM software platforms are now pressing ahead with preferred transaction
types, banknote denominations, e-receipts and language preferences. As well as providing a seamless and
customised user experience, the integration of new CRM tools has the ability to generate additional revenue for
deployers, via targeted sales of products such as loans.
ATM deployers aim to exploit the power of monitoring and management solutions
RBR’s study also looks at the development of ATM monitoring and management software, which is one of the key
growth areas for software providers. With many European and North American banks looking to maximise the
performance of their ATM estates rather than expanding them, efficient monitoring solutions are critical. The
market is growing - two thirds of banks interviewed by RBR now use a commercial solution - and dynamic, with
many banks having recently switched provider, or planning to do so soon.
Banks look towards new software deployment models
Despite the great advances made in ATM software in recent years, the real revolution could be yet to come.
Several major European banks are now seriously studying ‘thin client’ ATM architecture, which would see the
traditional ATM replaced by a streamlined model, and the processing power that currently resides on the terminal
moved to a central location.
Smaller banks, which have more limited IT resources, may look to cloud solutions, which would see third parties
hosting their data storage and processing remotely. Software as a Service (SaaS) is likely to grow in popularity
among banks with limited in-house IT resources, and which already outsource part of their ATM infrastructure.
Robert Chaundy, who led the ATM Software 2018 study, commented: “Banks worldwide are now aware of
the benefits of multivendor ATM software, purchased as a product in its own right, and are looking
seriously at the practical benefits that these advanced software platforms support. Advanced
customer interaction, channel personalisation and network monitoring have the potential to
revolutionise the ATM experience for banks and customers”.
cardmag l © RBR, 393 Richmond Road, London TW1 2EF, UK l rbrlondon.com
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BEZPEČNOST
Banking industry unites to combat financial crime at ATM & Cyber
Security 2018
Violent attacks on ATMs, cyber intrusion, jackpotting, malware attacks, card skimming, black box attacks, and
social engineering are just some of the threats being discussed at ATM & Cyber Security 2018
London, 27th June 2018 - RBR’s ATM & Cyber Security 2018, widely recognised as the most important physical
and logical ATM security conference of the year, returns to the Park Plaza Victoria Hotel in London in October.
The event is being co-located with the EAST Financial Crime & Security Seminars for the first time, providing a
unique opportunity for all security industry stakeholders.
Preventative security measures more important than ever in the fight against financial crime
Despite advances in security technology, criminals’ methods are evolving, meaning ATM deployers need to
constantly refine their strategies and update their solutions against the latest attacks. It is not just physical ATM
crime that concerns ATM deployers - cyber and logical attacks are particularly worrying because of the scale of
the risk they present. Well reported cyber attacks such as WannaCry and Petya have raised the profile of cyber
threats in the banking sector.
Bank security strategy has to be more comprehensive and multichannel than ever before to ensure early threat
detection. Banks and law enforcement agencies from around the world are increasingly joining forces to combat
the modern criminal - such industry collaboration and technological innovation are essential for tackling the
problem.
Leading banks and law enforcement agencies to share cutting edge case studies
The popularity of the ATM & Cyber Security 2018 conference stems from the extensive speaker agenda which
features thought leadership and best practice presentations from a diverse range of banks including Barclays
(UK), Bankhaus August Lenz (Germany), Itaú Unibanco (Brazil) and TD Bank (USA), and the comprehensive
range of topics covered, including artificial intelligence, biometric identification, black box attacks, cyber intrusion,
gas and explosive attacks, jackpotting, malware attacks, skimming, social engineering and video surveillance.
This year’s programme includes a wide range of law enforcement case studies, including heavy hitters such as
the FBI, Interpol, and the UK National Cyber Security Centre.
Networking and sharing of best practice invaluable
Conference Manager, Amanda Hardy, was keen to emphasise: “Security is a sensitive issue for banks, and ATM &
Cyber Security 2018 offers the opportunity for organisations to learn from each other and discuss in person the
challenges they face in a professional and supportive environment”.
Delegates have the opportunity to engage directly with speakers, both in Q&A discussions and during the
extended coffee and lunch breaks. Over 400 senior executives representing 40 countries are expected to attend
this year’s event, offering unrivalled industry networking.
In addition to a world-class speaker programme, the event features a dedicated exhibition area, with exhibitors*
showcasing cutting-edge security technology, comprising the latest physical and logical solutions for ATMs and
other banking channels.
To view the speaker agenda, register to attend, or find out more about how to get involved as a speaker, sponsor
or exhibitor, visit www.rbrlondon.com/acs.
*Confirmed exhibitors and sponsors include: Abloy, Axis Communications, BlockGuard, <bvk>, Cennox,
dormakaba, Genetec, GMV, KAL ATM Software, Lockpoint, March Networks, MIB, NCR, Oberthur Cash Protection,
PINGuard, S21sec, SMARTSTAIN, Spinnaker, and TMD Security.
cardmag l © RBR, 393 Richmond Road, London TW1 2EF, UK l rbrlondon.com
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