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Ostrý start Apple Pay ve Velké Británii
se plánuje již v červenci
"Služba Apple Pay ve Velké Británii s podporou rozsáhlé bezkontaktní
infrastruktury Visa nabízí jednoduchý a bezpečný způsob platby, díky čemuž
mobilní platby řadí mezi hlavní platební způsoby" - Jeremy Nicholds, Visa Europe.
LONDÝN/PRAHA, 10. června 2015 — Asociace Visa Europe oznámila, že držitelům debetních,
kreditních a předplacených karet ve Velké Británii zpřístupní novou službu Apple Pay, která
jednoduchým, bezpečným a intuitivním způsobem placení změní oblast mobilních plateb. Platit
přes službu Apple Pay, která se ve Velké Británii spouští začátkem července, tak bude možné
na statisících bezkontaktních terminálů.
Jeremy Nicholds, výkonný ředitel pro mobilní technologie asociace Visa Europe, říká:
"Bezkontaktní platby již nyní každodenně využívají miliony držitelů Visa karet - díky
jednoduchosti a pohodlnosti služby Apple Pay se mobilní platby stanou jednou z hlavních
platebních metod. Mobilní telefon je v dnešní době předmětem, bez kterého lidé neodejdou z
domu - ve spolupráci s Apple a bankami jsme proto pro zákazníky umožnily využít i Apple Pay
jako bezproblémový, snadno použitelný a vzrušující platební způsob, který představuje další
možnost využití Visa karet."
Služba dostupná na 2,6 milionu bezkontaktních terminálů
Službu Apple Pay lze využít k bezkontaktní platbě všude tam, kde jsou akceptovány
bezkontaktní platby Visa. V rámci Evropy je momentálně k dispozici více než 2.6 milionu
bezkontaktních Visa terminálů. Až 400 000 z nich se nachází ve Velké Británii, a to konkrétně v
250 tisících obchodních centrech, ve kterých jsou zastoupeny značky jako Tesco, Marks &
Spencer, Boots.
Další terminály jsou k dispozici jak v rámci sítě londýnské městské hromadné dopravy, tak v
tisících

dalších

obchodů

a

restaurací.

Spoluúčast

na

službě

Apple

Pay

zatím

z

nejvýznamnějších britských bank potvrdily banky Bank of Scotland, Coutts, First Direct, Halifax,

HSBC, Lloyds, M & S Bank, MBNA, Nationwide, NatWest, Royal Bank of Scotland, Santander,
TSB a Ulster Bank.
Česká republika je na Apple Pay připravena
Start služby Apple Pay ve Velké Británii výrazně přibližuje možnost pro spuštění této služby i
v České republice a na Slovensku. Obě země totiž dlouhodobě patří k nejprogresivnějším
zemím při přijímaní nových inovativních platebních produktů.
„Slovensko spustilo jako druhá země v Evropě komerčně cloudové mobilní bezkontaktní platby
NFC HCE. Brzy jej budou následovat i české banky, které umožní svým zákazníkům
jednoduché a bezpečné placení telefonem na všech bezkontaktních terminálech. Služby jako
Apple Pay svou jednoduchostí a zákaznickou pohodlností významně pomohou osvojení
mobilních plateb zákazníky a zajistí, že se mobilní platby brzy stanou preferovaným způsobem
platby,“ uvádí David Brendl, manažer inovací Visa Europe.
Platit lze na většině zařízení iPhone a iPad
Bezpečnost a ochrana soukromí jsou při službě Apple Pay prvořadé. Při přidání kreditní nebo
debetní karty do služby Apple Pay se údaje o kartě neuloží na zařízení - místo toho se
vygeneruje jedinečné číslo, zašifrované a bezpečně uložené na zařízení, které je určeno ke
zpracování plateb. Každá transakce podléhá ověření prostřednictvím stejné kryptografické
technologie, která se používá při Chip-and-PIN a bezkontaktních platbách.
Držitelé karet Visa, kteří nakupují prostřednictvím služby Apple Pay, budou mít k dispozici stejné
výhody jako v případě debetních a kreditních Visa karet - například ochranu před
neautorizovaným nákupem a rozsáhlou mezinárodní akceptační síť.
Služba Apple Pay je na bezkontaktní bázi kompatibilní s mobilními zařízeními iPhone6, iPhone
6 Plus a Apple Watch. Při platbách za zboží a služby prostřednictvím aplikací je služba Apple
Pay kompatibilní se zařízeními iPhone6, iPhone 6 Plus, iPad Air 2 a iPad mini 3.

– KONEC –
O asociaci Visa Europe:
Visa Europe je asociace zabývající se platebními technologiemi, kterou vlastní a provozují členské banky
a další poskytovatelé platebních služeb ve 37 evropských zemích. Je vedoucím platebním systémem,
jehož podíl na trhu vzrostl z 55,5 % v roce 2011 na 56,9 % v roce 2013 a předstihl tak konkurenční
MasterCard.
Visa Europe je v srdci platebního ekosystému poskytujícího infrastrukturu a služby potřebné k tomu, aby
milionům evropských spotřebitelů, firmám a vládám bylo umožněno platit elektronicky. Členové Visa
Europe jsou odpovědni za vydávání karet, registraci obchodníků a výši poplatků pro držitele karet i
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obchodníky. Visa Europe je rovněž největším subjektem zpracovávajícím transakce v Evropě: zodpovídá
za zpracování 16 miliard transakcí ročně, přičemž ve špičce může rychlost dosahovat až 1627 transakcí
za sekundu.
V současnosti je v Evropě vydáno více než 500 milionů karet Visa, přičemž každé šesté euro je
zaplaceno právě těmito kartami. Celková útrata provedená kartami Visa přesahuje 2 biliony eur ročně,
z toho 1,5 bilionů eur v místech prodeje.
Asociace Visa Europe sídlí ve Velké Británii, od roku 2004 je nezávislá na organizaci Visa Inc. a má
exkluzivní, nezrušitelnou a trvalou provozní licenci v rámci Evropy. Obě společnosti úzce spolupracují
s cílem zajistit globální platby Visa ve více než 200 zemích a teritoriích.
Další informace najdete na stránkách www.visaeurope.com a na Twitteru @VisaEuropeNews.
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