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Klienti Citibank Europe plc mohou jako první platit bezkontaktními Citi
kreditními kartami vydanými v České republice
PRAHA – Citibank uvedla do provozu první bezkontaktní kreditní kartu Shell MasterCard, která
svým držitelům umožní provádět bezkontaktní platby u všech obchodníků, kteří jsou vybaveni
bezkontaktními terminály. První bezkontaktní transakce proběhly úspěšně ve slovenské Žilině a ve
městech Jelenia Gora a Wodzisław Śląski v Polsku, kde je technologie bezkontaktních plateb již
rozšířena a běžně využívána. Klienti tuzemské Citibank, jako držitelé prvních bezkontaktních Citi
kreditních karet vydaných v České republice, již tak mohou při placení využívat bezkontaktní
technologii.
Bezkontaktní kreditní karta Shell MasterCard je vydávána Citibank ve spolupráci se společností
MasterCard, jejíž technologie bezkontaktních plateb je certifikovaná pod názvem MasterCard
PayPass. „Jsem velmi potěšen, že se Citibank opět podařilo dostát své ambici být lídrem na trhu
inovací, a svým klientům, jako vůbec prvním v České republice, nabídnout možnost využívat
bezkontaktních plateb,“ říká George Denisenko, ředitel divize spotřebitelských úvěrových produktů
Citibank v České republice.
Technologie PayPass, která umožňuje zákazníkům platit za drobné nákupy rychleji a pohodlněji než
při úhradě hotovostí, se již v řadě zemí osvědčila a ve většině evropských států je v posledních
letech na vzestupu. „Již brzy bude tato služba pro naše klienty dostupná i v České republice, a to
jakmile se zde objeví první terminály umožňující bezkontaktní platby. Kromě kreditní karty Shell
MasterCard od Citibank začneme v průběhu letošního podzimu vydávat i další Citi kreditní karty
s bezkontaktní technologií,“ dodává Denisenko.
Bezkontaktní platby jsou užitečné všude tam, kde je rychlost provedení transakce důležitá – na
sportovních stadionech, v restauracích s rychlým občerstvením či právě na zmiňovaných čerpacích
stanicích. Kromě výrazného zkrácení doby zpracování transakce oproti platbám běžnou platební
kartou, ocení uživatelé také to, že již nemusejí mít u sebe množství drobných mincí. U plateb do
výše 20 EUR (maximálně výše se pohybuje v rozmezí 20 – 25 EUR podle konkrétní země) není
vyžadována autorizace transakce pomocí zadání PIN kódu nebo podpisu držitele platební karty.
Bezpečnost těchto transakcí je však zachována, jelikož má klient platební kartu neustále pod
kontrolou. U plateb nad 20 EUR je navíc vyžadováno zadání PIN kódu, tak jako u standardních
kontaktních transakcí, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost transakce.
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