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H I R D E T É S

MEGÉRKEZETT ROMÁNIÁBA IS A KORSZERŰ BANKOLÁSI LEHETŐSÉGEKET HASZNÁLÓK ÁLTAL RÉG VÁRT GOOGLE PAY

Még elterjedtebbé válhat a mobilfi zetés
Több romániai bank-
nál is elérhetővé vált a 
Google Pay, így ügyfeleik 
mindössze az okostelefon 
kezdőképernyőjének a 
feloldásával, érintés nélkül 
fi zethetnek a kártyaelfo-
gadó boltokban, szolgálta-
tóknál.

 » BÁLINT ESZTER

Ú jabb európai országokban 
tette elérhetővé a Master-
card és a Visa kártyakibo-

csátó partnerei együttműködésé-
vel a Google Pay mobiltelefonos 
fi zetési szolgáltatást, Romániá-
ban is számos pénzintézet ügyfe-
lei számára válik így lehetővé az 
okostelefonos fi zetés.

A Visa tegnap közleményben 
tudatta, hogy Romániára is ki-
terjeszti a mobilfi zetési lehető-
ségeit partnerségben a Google 
Payjel. Hét pénzintézetnél vá-
lik elérhetővé a szolgáltatás, 
az Alpha Bank, a Transilva-
nia Bank, a CEC Bank, az ING 
Bank, az Orange Money, a 
Revolut és az UniCredit Bank 
ügyfelei tudják használni a 
szolgáltatást a mobilbankolá-

si alkalmazás segítségével. A 
Mastercard eközben arról szá-
molt be az MTI-hez eljuttatott 
közleményében, hogy Auszt-
riában, Bulgáriában, Észtor-
szágban, Görögországban, Let-
tországban, Litvániában, Ma-
gyarországon, Hollandiában, Por-
tugáliában és  Romániában vált 
elérhetővé a szolgáltatás.

Ezt több kibocsátóval és fi ntech 
céggel együttműködve biztosít-
ja, többek között a Transilvania 
Bank, a Bunq, a CEC Bank, a 
Curve, az LHV Pank, a Monese, 
az N26, a Paynetics, a Revolut, 
a Swedbank, az Unicredit Bank 
Romania és a Viva Wallet ügyfe-
lei élhetnek a lehetőséggel.

 A kártyakibocsátók hang-
súlyozták, hogy a Google Pay 
használatával a felhasználók 
a mobiltelefonjukkal fi zethet-
nek bárhol, ahol érintésmen-
tes tranzakciókat fogadnak, a 
szolgáltatáshoz arra alkalmas, 
Android rendszerű eszközre 
van szükség.

 A felhasználóknak a kártya-
kibocsátó bankjuk mobilbanki 
alkalmazásában kell a hasz-
nálni kívánt kártyájukat hoz-
záadni a Google Pay alkalma-
záshoz. A fizetés során sem a 
Google Payt, sem a mobilbanki 

alkalmazást nem kell újra és 
újra megnyitni, és internetkap-
csolatra sincs szükség, elég, 
ha a vásárló közvetlenül a fi-
zetés előtt feloldja a telefonját.

 A fizetés biztonságát a toke-
nizációs technológia garantál-
ja. A megoldás úgy védi meg a 
kártyabirtokos adatait, hogy a 
fizikai kártyaszámot egy úgy-
nevezett „tokennel”, vagyis 
egyedi, minden fizetésnél vál-
tozó kártyaszámmal cseréli fel.

 A Mastercard és a Visa közle-
ménye egyaránt kiemeli, hogy 
a Google Pay bevezetése olyan 
kontextusban történik, hogy a 
világjárvány kezdete után az 
érintésmentes fizetési tranzak-
ciók aránya közel 80 százalék-
ra ugrott Európa-szerte. A fo-
gyasztók kevesebb készpénzt 
kezdtek használni, és a gyors, 
biztonságos, érintésmentes fi-
zetési módokra váltás várható-
an kiállja majd az idő próbáját. Érintés nélkül. Egyre többen fi zetnek a mobiltelefonjuk segítségével

 » A fi zetés során sem 
a Google Payt, sem a 
mobilbanki alkalmazást 
nem kell újra és újra 
megnyitni, és inter-
netkapcsolatra sincs 
szükség.
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