25/ apríla / 2019

365.bank ako prvá banka na Slovensku spúšťa
služby Fitbit Pay a Garmin Pay
Bratislava (25. apríla): Od dnešného dňa majú klienti 365.bank možnosť platiť
hodinkami Fitbit a Garmin. Tento jednoduchý, rýchly a bezpečný spôsob
platenia prináša 365 spolu so spoločnosťou Mastercard ako prvá banka na
našom trhu. Slovensko sa tak zaradí k ďalším európskym krajinám, kde
bude oficiálne možné platiť nielen mobilom, ale najnovšie už aj hodinkami.
„Naším cieľom je prinášať klientom užitočné riešenia, ktoré navyše zvýšia ich
používateľský zážitok z bankových služieb. Smart hodinky majú
v bankovníctve, podobne ako smartfón, veľké využitie aj potenciál. Dokážu
podstatne zjednodušiť a zrýchliť platenie a navyše sú ešte bezpečnejšie ako
platba kartou. 365 je banka pre dnešných ľudí, a preto je v našom záujme
podporovať dnešné technológie. Sme veľmi radi, že sa nám s našimi
partnermi podarilo túto službu spustiť ako prvej banke na našom trhu,“
uvádza Tomáš Barbarič, head of business development v 365.bank. Platby
smart hodinkami prináša 365 banka ešte pred samotným príchodom Apple
Pay na Slovensko. Vďaka Fitbit Pay a Garmin Pay tak bude môcť každý
majiteľ iPhonu zaplatiť hodinkami ešte skôr ako mobilom.
Podľa prieskumu spoločnosti Mastercard je pripravených využívať
bezkontaktné platby nositeľnými zariadeniami (t. j. hodinky, prstene, šperky
a pod.) až 175 miliónov ľudí, teda štvrtina Európanov. Najväčší záujem
pritom prejavili krajiny, akými sú Švédsko (41 %), Francúzsko (34 %)
a Holandsko (27 %).
„Slováci patria vo využívaní bezkontaktných platieb k európskej špičke. Je
preto samozrejmé, že majú záujem začať platiť bezkontaktne aj pomocou
rôznych, napríklad nositeľných zariadení spojených s bankovým účtom. Som
veľmi rád, že dnes je práve Mastercard súčasťou spustenia novej služby Fitbit
Pay a Garmin Pay na Slovensku, vďaka ktorej sa opäť posúvame vpred,“
uviedol Miroslav Lukeš, generálny riaditeľ Mastercard pre Slovensko, Česko
a Rakúsko.
Slovensko presahuje priemer EÚ
Pri príležitosti spustenia Fitbit Pay a Garmin Pay sa 365 banka pozrela na to,
ako vnímajú platenie hodinkami a doplnkami a či by ho uvítali aj Slováci.

Výsledky ukázali, že ako krajina sme nielen preskočili európsky priemer (na
úrovni 24 %), ale navyše sme sa zaradili na druhé miesto medzi krajiny
s najväčším záujmom. Platby hodinkami a doplnkami by totiž ocenilo až
35 % populácie Slovenska.
Doplnkovou skupinou v rámci prieskumu boli aj technologicky zdatní ľudia.
Spomedzi nich by možnosť platiť hodinkami ocenil každý druhý (51 %).
Prieskum zároveň ukázal tiež iné zaujímavé zistenie. Až 61 % ľudí, ktorí
využívajú smart hodinky, sa už ocitlo v situácii, keď potrebovali zaplatiť
a nemali pri sebe hotovosť ani kartu.
Táto situácia je však oddnes už minulosťou. Vďaka spolupráci so
spoločnosťami Fitbit, Garmin a Mastercard bude môcť každý použiť svoje
hodinky nielen pri športe, ale aj pri platení.
„Slováci sú čoraz ochotnejší používať moderné formy platieb s ohľadom na
pohodlie a bezpečnosť transakcií. S cieľom uľahčiť našim zákazníkom
každodenný život neustále hľadáme nové digitálne riešenia a sme veľmi radi,
že im môžeme na Slovensku prvýkrát sprístupniť Fitbit Pay. Táto služba im
umožňuje vykonávať platby, kdekoľvek sa nachádzajú, pričom nemusia mať
nevyhnutne so sebou peňaženku alebo smartfón,“ uvádza Rares Vasile
Florea, Regional Country Manager CEE zo spoločnosti Fitbit.
„Športové hodinky Garmin sa stali neodeliteľnou súčasťou života aktívnych
ľudí. Práve športovci na rekreačnej aj na profesionálnej úrovni skutočne
ocenia možnosť platiť priamo zo svojho zápästia. Jednoducho a bezpečne.
Bezkontaktné platby hodinkami sme priniesli miliónom našich zákazníkov na
celom svete už v roku 2017. Dnes sa veľmi tešíme, že sa našla mladá,
progersívna banka, ktorá prináša túto možnosť aj na Slovensko,“ uzatvára
Martin Bušovský marketing manager spoločnosti Garmin.
Ako to funguje?
Platenie prostredníctvom hodiniek je jednoduché, komfortné a bezpečné.
Najskôr si stiahnete do mobilu aplikáciu Fitbit alebo Garmin Connect.
Prihláste sa do nej, zvoľte si štvormiestne heslo na potvrdzovanie platieb
a vyplňte údaje z platobnej karty. Na záver ešte overíte vyplnené údaje
a hotovo. Môžete začať platiť svojimi Fitbit alebo Garmin hodinkami.

Bezpečnosť pri platení je prvoradá. Pri tzv. tokenizácii karty (t. j. pridávaní
číselných údajov z karty) sa preto do aplikácie, resp. do hodiniek neukladajú
skutočné údaje na karte, ale vytvára sa jedinečné číslo digitálnej, resp.
virtuálnej karty. V praxi to znamená, že pri platení sa obchodníkovi
neodosielajú údaje z fyzickej karty, ale tie z virtuálneho „dvojčaťa“. Navyše
sú platby zabezpečené kódom, ktorý slúži na autorizáciu platieb počas
24 hodín od jeho posledného zadávania, resp. dovtedy, pokiaľ si hodinky
nedáte z ruky dolu.
Zľava na kúpu hodiniek Fitbit a Garmin
Pri príležitosti uvedenia Fitbit Pay a Garmin Pay budú môcť klienti 365 banky
využiť aj zľavy na nákup produktov. V prípade Fitbit môžu do konca júna
uplatniť 15 % zľavu na nákup všetkých produktov z portfólia tejto značky,
a to prostredníctvom e-shopu MALL.SK na základe zľavového kódu klient365.
Nákup treba zaplatiť platobnou kartou 365 banky.
Záujemci o hodinky značky Garmin môžu uplatniť do konca mája zľavu vo
výške 30 % (na modely Vívoactive 3 a Vívoactive 3 Music) prostredníctvom
odmeňovacieho programu Peniaze s5 na www.garmin.sk. Pred kúpou
hodiniek si aktivujú zľavu priamo v aplikácii 365 banky, zaplatia plnú výšku
ceny platobnou kartou 365 a 30 % zľavu získajú vo forme cash backu, ktorý
banka v rámci programu pripisuje na účet v pravidelných intervaloch.
Ktoré typy hodiniek podporujú NFC platby?
Ak chcete platiť hodinkami, treba zvoliť typ, ktorý túto funkcionalitu
podporuje. V prípade značky Fitbit sú to Fitbit Charge 3 Special Edition, Fitbit
Versa a Fitbit Versa Special Edition, Fitbit Ionic a Fitbit Ionic: adidas edition.
Ak ste fanúšikom Garmin, v tomto prípade siahnite po modeloch Forerunner
645, Fenix 5 Plus, Vívoactive3 a D2.
O 365.bank :
Sme tu 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 ponúkať svojim klientom
také služby, aby chceli 365.bank používať každý deň. Viac na www.365.bank.
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