Tisková zpráva

O PayPass má zájem 76 % Čechů
Průzkum společnosti MasterCard s názvem MasterIndex potvrdil, že bezkontaktní platby jsou
pro Čechy atraktivní. Více jak tři čtvrtiny z nich by o tento typ plateb mělo zájem. Hlavním
důvodem je především rychlost placení. Nejvíce by Češi bezkontaktní technologii MasterCard
PayPass uvítali na platební kartě nebo v mobilu a využívat by ji chtěli v hypermarketech.
Praha, 4. října 2011 – Z průzkumu společnosti MasterCard1 vyplynulo, že Češi by chtěli
bezkontaktním způsobem platit hlavně kvůli tomu, že je to rychlé (55 %) a pohodlné či
jednoduché (44 %). „Bezkontaktní platební technologie MasterCard PayPass přináší rychlejší
a pohodlnější způsob placení. Při nákupu již zákazníci nemusejí hledat hotovost, dávat kartu
pokladní, protahovat ji čtečkou a při platbě do 500 Kč ani zadávat PIN. MasterCard PayPass
je proto ideální v místech, kde je důležitá rychlost, např. v hypermarketech nebo fastfoodech,“
komentuje Pavel Javorský, obchodní ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku.
Kde a jak by Češi rádi platili bezkontaktně?
Podle průzkumu MasterIndex2 by placení s MasterCard PayPass Češi nejvíce ocenili
v obchodech s potravinami nebo supermarketech (84 %). Dále by jim PayPass přišel vhod ve
veřejné dopravě (58 %) a v restauracích/kavárnách/fast foodech (58 %).
Na jakém místě byste chtěli platit s MasterCard PayPass?
Potraviny,
supermarkety

84%

Veřejná doprava

58%

Restaurace, kavárny,
rychlé občerstvení, …

58%

Čerpací stanice

50%

Noviny a tabák

37%

Kina, divadla
Taxislužba

33%
15%

Zdroj: MasterIndex 2011, Česká republika, červen 2011, n = 754

Na otázku, který nástroj by Čechům pro zabudování technologie MasterCard PayPass přišel
jako užitečný, odpověděla většina z nich tradiční platební karta (67 %) nebo mobilní telefon
(63 %). Z dalších možností by uvítali přívěšek nebo hodinky. Čeští muži by ve srovnání
s ženami ocenili spíše mobily nebo hodinky a právě takto je dnes již možné platit na
Slovensku. U žen bodovaly prsteny nebo náramky.

1/3

Tisková zpráva

V čem byste měli rádi zabudovaný MasterCard PayPass?
Tradiční platební
karta

67%

Mobilní telefon

63%

Přívěsek

25%

Hodinky
Klíčenka

24%
21%

Náramek

15%

Prsten

15%

Zdroj: MasterIndex 2011, Česká republika, červen 2011, n = 754

Bezkontaktní platby - situace v ČR
Společnost MasterCard ve spolupráci se Citibank představila letos v červnu jako první v České
republice platební karty obsahující technologii MasterCard PayPass. „Další banky se chystají
bezkontaktní platby v ČR poskytovat v průběhu jednoho roku. Platit bezkontaktně je v ČR
možné například již v pražských hypermarketech Interspar. Další terminály pro bezkontaktní
platby budou zaváděny na náš trh během několika týdnů. Očekáváme zapojení dalších
obchodních sítí,“ dodává Javorský.
Slováci mohou platit bezkontaktně i hodinkami
Slovenský trh je v implementaci moderních platebních technologií rychlejší. Zde je PayPass
zaveden již od roku 2008 a svým klientům ho nabízí 7 slovenských bank. Platit bezkontaktně
mohou Slováci u více než 4 000 obchodníků. K bezkontaktním platbám mohou Slováci
používat hned několik nástrojů – platební kartu, hodinky nebo nálepku, kterou je možné umístit
například na mobilní telefon. MasterCard PayPass byl zabudován i do Bratislavské městské
karty, která má pro obyvatele Bratislavy mnohostranné využití - od platební karty přes
identifikační kartu do MHD až po průkaz do knihovny. „Jsme rádi, že se bezkontaktní platby
na Slovensku úspěšně rozvíjejí. Pozitivní přístup vnímáme nejen ze strany bank, obchodníků,
ale také samotných koncových uživatelů. Z našeho průzkumu3 vyplývá, že celých 71 % z těch,
kteří na Slovensku vlastní platební kartu s PayPass technologií, ji používají - z toho 36 %
pravidelně a dalších 35 % častokrát,“ říká Milan Laitl, obchodní ředitel MasterCard Europe
pro Slovensko.
***

1

Výzkum Credit Cards U&A study Česká republika realizovala pro společnost MasterCard výzkumná agentura TNS
AISA, v únoru 2011, účast: 925 respondentů.
2
Výzkum MasterIndex ČR realizovala pro společnost MasterCard výzkumná agentura GfK , v červnu 2011, účast: 965

respondentů.

3

Výzkum Credit Cards U&A study Slovensko realizovala pro společnost MasterCard výzkumná agentura 2MUSE, v

dubnu 2011, účast: 600 respondentů.
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***
O projektu MasterIndex
Společnost MasterCard provádí spotřebitelský průzkum MasterIndex v různých zemích Evropy pravidelně. V roce
2010 ho společnost poprvé představila i v České republice. Výzkum byl realizován jako Usage & Attitude studie
klientů bank v České republice. Data byla získávána prostřednictvím CAWI (Computer-Assisted Web
Interviewing) a také v on-line panelu společnosti GfK s použitím strukturovaného dotazníku. Cílová skupina byla
definována jako reprezentativní česká populace ve věku 18-69 využívající služeb bank. Reprezentativnost byla
sledována dle pohlaví, věku, regionu a velikosti místa bydliště.
Dotazování proběhlo ve všech regionech České republiky od 6. do 20. června 2011 a celkem bylo provedeno 965
kompletních rozhovorů.

***
O společnosti MasterCard Europe
Společnost MasterCard Europe je subjekt odpovědný za řízení obchodní činnosti MasterCard Worldwide
v Evropě. MasterCard Europe, se sídlem v belgickém Waterloo, spolupracuje s 51 evropskými zeměmi, které jsou
administrativně rozděleny do tří zákaznických oblastí. Tyto oblasti zahrnují jednotný evropský platební prostor
(SEPA), vyspělé trhy a rozvojové trhy Evropy, které sahají až k východním hranicím Ruska. Díky své síti
místních zastoupení dokáže MasterCard Europe naplňovat rozličné potřeby zákazníků na nejrůznějších trzích
po celé Evropě a umožňuje tak lidem obchodovat jejich vlastním způsobem a v jejich vlastním jazyce.
MasterCard přispívá k rozvoji globálního obchodování tím, že poskytuje životně důležité ekonomické spojení
mezi finančními institucemi, podniky, držiteli karet a obchodníky na celém světě. Jakožto poskytovatel licencí,
zpracovatel a poradce společnost MasterCard rozvíjí a uvádí na trh platební řešení, zpracovává každoročně více
než 18 miliard plateb a poskytuje špičkové analytické a poradenské služby zákazníkům z řad finančních institucí
a obchodníků. Prostřednictvím svého portfolia značek, mezi něž patří MasterCard®, Maestro® a Cirrus®, slouží
MasterCard Worldwide spotřebitelům i podnikům ve více než 210 zemích a územích. Další informace naleznete
na www.mastercardworldwide.com.
Kontakty:
Anna Suchá, Ogilvy Public Relations, +420 221 998 226, +420 731 619 287, anna.sucha@ogilvy.com
Zuzana Stará, Ogilvy Public Relations, +420 221 998 218, +420 724 442 956, zuzana.stara@ogilvy.com
Milan Kříž, Ogilvy Public Relations, +420 221 998 237, +420 602 266 316, milan.kriz@ogilvy.com
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