
 
T I S K O V Á  Z P R Á V A  

V České republice dnes začíná fungovat služba Apple Pay pro 
držitele karet Visa 

 
Jednoduché a zabezpečené platby s Apple Pay jsou dostupné pro držitele karet Visa vydaných Českou 

spořitelnou, Komerční bankou, mBank a MONETA Money Bank. 

 
Praha, 19. února 2019 – Od dnešního dne můžou držitelé karet Visa České spořitelny, Komerční banky, mBank 
a MONETA Money Bank využívat Apple Pay, službu nahrazující mobilní platby jednoduchým a bezpečným 
způsobem, jak platit rychle a pohodlně na zařízeních iPhone a Apple Watch. Apple Pay lze využívat na 210 tisíci 
prodejních místech s bezkontaktními platebními terminály v České republice. 

Jádrem Apple Pay je bezpečnost a soukromí. Čísla debetních a kreditních karet se při placení s Apple Pay 
neukládají do zařízení, ani do serveru Applu. Místo toho je vygenerováno jedinečné číslo, které je bezpečně 
uložené v secure elementu daného zařízení. Každá transakce je ověřena jednorázovým bezpečnostním kódem. 
Visa používá technologii tokenizace Visa Token Service, která zvyšuje bezpečnost mobilních a online plateb 
nahrazením uživatelských údajů jedinečným digitálním identifikátorem neboli tokenem pro každé zařízení. Tak 
nejsou údaje o účtu a kartě nikdy zveřejněny, což zvyšuje bezpečnost digitálních plateb.  

 „Jsme nadšení, že držitelé karet Visa v Česku mohou ode dneška jednoduše a bezpečně platit prostřednictvím 
Apple Pay v mobilním telefonu. Používání služby Apple Pay je bezpečnější a mnohem rychlejší než hledání 
peněženky a vytahování karty,“ říká Marcel Gajdoš, generální ředitel Visa pro Českou republiku a Slovensko.  

„Věříme, že zákazníci Visa ocení dobře navržené uživatelské rozhraní spojené s pohodlím a bezpečností Apple 
Pay, které změní každodenní návyky spotřebitelů a digitální i fyzické platby kartou u obchodníků,“ prozradil 
Sebastian Geldner, zodpovědný za Inovaci a strategická partnerství ve středovýchodní Evropě.  

Po jednoduchém nastavení Apple Pay uživatelé i nadále obdrží všechny výhody a odměny za platby debetní 
nebo kreditní kartou. V obchodech je Apple Pay kompatibilní s Apple Watch, iPhone SE a iPhone 6 a novějšími. 

Nakupování přes mobilní aplikace či u online obchodníků pomocí Apple Pay usnadní Touch ID nebo dvojité 
stisknutí bočního tlačítka na vašem iPhone X pro ověření Face ID. S Apple Pay není nutné manuálně vyplňovat 
dlouhé formuláře o účtu či opakovaně vypisovat fakturační údaje a informace o dodání. Apple Pay při placení 
za produkty a služby na cestách v aplikacích nebo přes Safari používá iPhone 6 a novější, iPhone SE, iPad Pro, 
iPad (5. generace), iPad Air2 a iPad mini 3 a novější. Apple Pay můžete rovněž používat na jakémkoli zařízení 
Mac používajícím macOS Sierra vydaném v roce 2012 či později, a platbu potvrdit s iPhone 6 či novějším nebo 
s Apple Watch a Touch ID na nových MacBook Pro a MacBook Air.  

 
 
Více informací o Apple Pay na http://www.apple.com/cz/apple-pay/.  

 



 

 

*** 

O společnosti Visa  
Visa Inc. (NYSE: V) je světovou jedničkou v oblasti digitálních plateb. Naším posláním je propojit svět 
prostřednictvím inovativní, spolehlivé a bezpečné platební sítě, umožňující jednotlivcům, podnikům a 
ekonomikám prosperovat. Naše vyspělá globální procesingová síť, VisaNet, umožňuje bezpečný a spolehlivý 
průběh plateb po celém světě a dokáže zpracovat více než 65 tisíc transakcí za sekundu. Soustavné zaměření 
společnosti na inovace je katalyzátorem rychlého růstu connected commerce a hnací silou v cestě za 
bezhotovostní budoucností pro každého a na jakémkoli místě. V době, kdy svět přechází z analogového 
systému na digitální, společnost Visa paralelně digitalizuje vlastní značku, produkty a procesingovou síť tak, 
aby formovala budoucnost placení v digitálním světě. Pro více informací navštivte o společnosti Visa, 
visa.com/blog a @VisaNews.   
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Case studies, comparisons, statistics, research and recommendations are provided “AS IS” and intended for informational purposes only 
and should not be relied upon for operational, marketing, legal, technical, tax, financial or other advice.  Visa Inc. neither makes any 
warranty or representation as to the completeness or accuracy of the information within this document, nor assumes any liability or 
responsibility that may result from reliance on such information.  The Information contained herein is not intended as investment or legal 
advice, and readers are encouraged to seek the advice of a competent professional where such advice is required. 



 


