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365 ide do bety
Dnes otvára 365.bank svoje brány prvým klientom. Beta prevádzku mobilnej
aplikácie bude môcť po dobu niekoľkých týždňov testovať 365 žien a 365
mužov, ktorí prejavia záujem stáť pri štarte banky. Funkcionality v bete bude
banka postupne dopĺňať a rozširovať.
„365 banku budujeme okolo zákazníka. Aj z toho dôvodu ju spúšťame najskôr
v beta prevádzke. Klientom tak dávame reálnu možnosť aktívne sa podieľať
na jej vzniku a vychytať všetky detaily ešte pred oficiálnym štartom pre celú
verejnosť“, uvádza Marek Šupa, CEO 365.bank.
Účet v 365 si každý klient založí stiahnutím mobilnej aplikácie z Apple Store
alebo z Google Play, t.j. na pár klikov prostredníctvom svojho smartfónu.
Potrebovať na to bude iba občiansky preukaz, pričom zmluvy podpíše priamo
v aplikácii.
Beta uvedie funkcionality, ktoré budú priebežne dopĺňané v nových verziách
mobilnej aplikácie. Banka pritom okrem noviniek, ktoré bude uvádzať podľa
svojej „road mapy“, plánuje nasadzovať aj funkcionality, ktoré budú chcieť
doplniť jej klienti. S týmto cieľom vytvorila priamo v aplikácii samostatnú časť
na zbieranie spätnej väzby.
Svojím postupným vstupom na trh sa pritom inšpirovala od zahraničných
fintechových bánk a startupov. 365 sa chce v čase zamerať nielen na denné
bankovníctvo, ale aj na dlhodobé finančné zdravie klienta.
„Našim dlhodobým cieľom je vybudovať inteligentnú banku. K tomu
potrebujeme, okrem vývoja pokrokových funkcionalít, v prvom rade pracovať
s veľkým objemom dát. Iba vtedy, keď banka pozná správanie svojho klienta,
dokáže byť proaktívna a dávať mu tie správne odporúčania“, spresňuje M.
Šupa.
Čo prináša 365 v bete?
-

Mobilnú aplikáciu pre iPhone aj pre Android,
možnosť otvoriť si účet na pár klikov cez smartfón,
podpis zmlúv priamo v mobilnej aplikácii,
vedenie bežného účtu bez poplatku,
vertikálnu debetnú kartu Mastercard,
inteligentné zobrazenie zostatku na účte,
možnosť zadávať platobné príkazy, trvalé príkazy a inkasá,

-

posielanie peňazí na meno príjemcu,
push notifikácie po každej platbe,
odblokovanie a zablokovanie karty priamo v aplikácii,
nastavenie limitov na karte priamo v aplikácii,
možnosť platiť cez Google Pay,
viac ako 1 700 miest na výber hotovosti zadarmo,
internetové bankovníctvo,
funkcionality zamerané na zvyšovanie používateľského zážitku
a ďalšie.
365 pripravuje do konca roka 2018 ešte niekoľko verzií mobilnej aplikácie.
Spomedzi všetkého pribudne napríklad sporenie, program odmeňovania,
alternatívne formy platieb a funkcionality na zvyšovanie používateľského
zážitku.
365.bank spolu s investičnou platformou na podporu startupov 365.fintech sú
prvé dva piliere novovznikajúceho ekosystému 365. Tretí z nich predstaví
banka už čoskoro.
O 365 banke:
Sme banka pre dnešných ľudí. Veríme, že súčasné technológie nám umožňujú byť pre klienta naozaj
užitočnými. Stačí si len zapnúť smartfón. Preto na Slovensko prinášame bankovníctvo, ktoré je postavené
na princípe „mobile first“. V centre všetkého, čo robíme, je klient. Bankovníctvo budujeme tak, aby bolo
preňho jednoduché, príjemné na používanie a inteligentné. Našou ambíciou je byť takou bankou, ktorú
budete chcieť používať každý deň. Beta verziu mobilnej a webovej aplikácie si môžete otestovať
prostredníctvom webu www.365.bank.
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