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Mobilom a hodinkami platíme menšie sumy a sú doménou hlavne
tridsiatnikov a štyridsiatnikov. Najčastejšie ich používame v lete
Slovensko patrí medzi lídrov v oblasti bezkontaktných platieb a našinci sú naklonení
moderným technológiám. Bezkontaktne platí až 90 % Slovákov, pričom čoraz väčšej
obľube sa tešia aj digitálne peňaženky. Podľa dát 365 banky platíme mobilom
a hodinkami najčastejšie za potraviny, pričom priemerná suma sa pohybuje okolo 80
eur mesačne. Najviac siahame po týchto zariadeniach práve v letných mesiacoch.
Ubehli už viac ako dva roky, odkedy môžu Slováci platiť mobilom prostredníctvom
služby Google Pay. V apríli 2019 sa ponuka platobných aplikácií rozšírila o Garmin
a Fitbit Pay a dva mesiace nato uzavrela kompletnú (aktuálne dostupnú) paletu
digitálnych peňaženiek na Slovensku aj spoločnosť Apple. Hlavné dôvody, prečo platia
našinci práve mobilom alebo hodinkami sú najmä praktickosť, jednoduchosť a úspora
času.
„U klientov, ktorí si aktivovali aspoň jednu z týchto služieb, sú digitálne peňaženky
preferovaným spôsobom platenia a uprednostňujú ich aj pred klasickou platobnou
kartou. V prípade platieb mobilom mierne prevažuje Apple Pay (67 %) nad Google Pay
(61 %). Čo sa týka platieb hodinkami, pri nich drží prvenstvo Garmin Pay (71 %)
v porovnaní s Fitbit Pay (66 %),“uvádza Linda Valko Gáliková, PR manažérka 365.bank.
Zaujímavosťou je, že podľa dát 365 banky sú platby mobilom doménou najčastejšie
tridsiatnikov, pričom hodinky preferujú skôr štyridsiatnici. Najväčšiu časť nákupov tvoria
potraviny, resp. nákupy vo veľkých potravinových reťazcoch. Mobilom alebo
hodinkami platia klienti aj za oblečenie, pohonné hmoty a nákupy do domácnosti. Prax
ukazuje, že týmto spôsobom hradia menšie sumy, pričom najčastejšie sa pohybujú
priemerne okolo 80 eur. Najsilnejšími mesiacmi v roku sú pritom júl a august, kedy klienti
nakupujú častejšie a aj vo vyšších sumách (v priemere 150 eur za mesiac).
Začať platiť mobilom, prípadne hodinkami je jednoduché a rýchle. Stačí si len stiahnuť
aplikáciu, pridať do nej údaje z platobnej karty a overiť. Pri hodinkách je ešte potrebné
zvoliť 4-miestny bezpečnostný kód. Na využívanie digitálnych peňaženiek je potrebné
disponovať verziou zariadenia, ktoré tento druh platieb podporuje. V prípade platieb
mobilom treba mať aj integrovanú technológiu NFC.
Platby mobilom alebo hodinkami sú pritom najbezpečnejším spôsobom platenia.
Obchodníkovi sa totiž neodosielajú skutočné údaje z karty, ale tie z jej digitálneho
„dvojčaťa“ – virtuálnej karty alebo tzv. tokenu. Pri zariadeniach s operačným systémom
iOS navyše každú transakciu klient potvrdzuje prostredníctvom skenu tváre, prípadne
odtlačku prsta. V prípade zariadení s Androidom treba pri platbách nad dvadsať eur
odomknúť telefón. Pri platení hodinkami zadáva používateľ raz za 24 hodín (resp. po
zložení hodiniek z ruky) štvormiestny bezpečnostný kód.
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