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Sdružení pro bankovní karty - SBK vydává tiskovou zprávu k vývoji v oblasti platebních karet za 3. čtvrtletí
roku 2009.
Platební karty ve 3. čtvrtletí 2009 a prostor pro inovace
Tak jako mnoho různých oblastí v domácí ekonomice tak i oblast platebních karet byla a je ovlivněná
ekonomickou recesí, i když ne tak zásadně jak by mnozí očekávali. Objemy transakcí platebními kartami
průběžně rostou a je vidět, že česká klientela si na platby kartou zvykla. „Platební karty jsou výrazněji
používané i pro menší platby, a to nejen v důsledku ekonomické situace. Klesají jak průměrná výše výběru
z bankomatu tak průměrná platba kartou u obchodníka. Na druhou stranu roste výrazněji počet transakcí
provedených v obchodním místě na úkor výběrů hotovosti z bankomatů. Lze konstatovat, že po letech růstu
počtu nově vydávaných karet trh mírně zpomaluje a spíše je očekávané další intenzivnější používání již
vydaných platebních karet. Další nárůst počtu vydaných karet na domácím trhu lze spojovat s případným
využitím věrnostních a loajalitních programů vydavatelů karet a jejich partnerů“ upřesňuje Roman Kotlán,
výkonný ředitel SBK. Hlavní ukazatele vývoje oblasti platebních karet ukazují statistiky za 3. čtvrtletí 2009.
František Jungr, předseda SBK dodává : „Právě v této době se otevírá pro banky možnost přijít s inovací,
která by oslovila klienty a znovu nastartovala dynamiku kartového odvětví. Takovou inovací může být
bezkontaktní technologie, která má ideální možnost uplatnění u maloobjemových plateb rychlého občerstvení,
dopravě, sportu a kultuře. Bezkontaktní technologie čipových karet se těší stále větší oblibě, zejména u mladé
generace. Zkušenosti s touto technologií je možné čerpat např. ze sousedního slovenského trhu, kde byly
bezkontaktní platby zavedeny v loňském roce“. Velkou dynamiku pro kartové platby slibuje i nadále internet,
který je díky bezpečnostním a technologickým inovacím stále více přístupnější široké veřejnosti. Samostatnou
kapitolou v oblasti bezhotovostních transakcí je stále rostoucí význam mobilních plateb. Výsledným efektem
soutěžení různých platebních nástrojů by mělo v budoucnu být zásadnější rozšíření kompatibilní
infrastrukltury pro platby prostřednictvím karet a mobilních telefonů zároveň.
Aktuálním tématem posledních dnů a týdnů je bezpečnost karet spojovaná s únikem dat ve Španělsku. Banky
na domácím trhu ve snaze ochránit své kllienty přistupují k různým opatřením a karty buď monitorují nebo
blokují a preventivně převydávají. Důležité je zmínit, že případná rizika nesou banky a klient se nemusí
obávat ztrát. Krátké shrnutí komentuje Karel Kadlčák, předseda Bezpečnostního výboru SBK: „České banky
situaci na základě dostupných informací průběžně vyhodnocují a postupně přistupují k preventivní blokaci
těch karet, u nichž se nebezpečí zneužití jeví jako aktuální. Je třeba zdůraznit, že finanční prostředky klientů
nejsou v žádném případě ohroženy, neboť i v případě zneužití jim jejich vydavatelská banka ztrátu plně
nahradí. Jediné, co může klientům hrozit, je případné dočasné omezení použití jejich karty, spojené s nutností
její výměny.“
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