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KOMERČNÍ BANKA A WORLDLINE ROZŠÍŘÍ
MOŽNOSTI PLATEB KARTAMI V ČR
-

V oblasti elektronických plateb a platebních terminálů bude Komerční banka
spolupracovat se společností Worldline

-

Nová aliance dostane název KB SmartPay

-

Worldline patří mezi největší evropské společnosti poskytující servis v oblasti
plateb a transakčních služeb

-

Spolupráce umožní zkvalitnění služeb pro držitele karet i obchodníky a další
rozšiřování platebních terminálů po celé ČR

Komerční banka a společnost Worldline uzavřou dohodu o spolupráci pro poskytování
služeb v oblasti elektronických plateb a platebních terminálů pod obchodní značkou KB
SmartPay. Cílem partnerství je vytvořit podmínky k dalšímu zkvalitňování nabídky produktů
a služeb pro obchodníky i držitele platebních karet, zavádění moderních technologií a
rozšiřování bezhotovostních plateb kartami ve všech typech obchodů včetně živnostníků po
celé ČR. Nové partnerství se zaměří i na další expanzi a podporu přijímání karet na
internetu. Stávajícím zákazníkům přinese spolupráce s Worldline vylepšenou produktovou
nabídku, která obchodníkům dále zjednoduší využívání platebních služeb.
Komerční banka přináší do nového partnerství kvalitní a dlouhodobě budované vztahy
s obchodníky, vedle toho společnost Worldline je pro obchodníky zárukou široké nabídky
inovativních produktů a služeb. Worldline je evropským lídrem v oblasti plateb a
transakčních služeb s více než 40 letou zkušeností.
„Spojení s lídrem elektronických plateb v Evropě nám umožní dále rozvíjet a inovovat
elektronické platby. Ve spolupráci s Worldline nabídneme dalším obchodníkům možnost
využívat platební terminály a pomůžeme jim tak ke zvýšení obratu, které je na základě
zkušeností podnikatelů a obchodníků při zavedení platebních terminálů u nás i ve světě
obvyklé,“ uvedl Albert Le Dirac´h, předseda představenstva a generální ředitel Komerční
banky. „Využívání platebních terminálů také podporuje loajalitu a spokojenost zákazníků,
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omezuje rizika spojená s hotovostními operacemi a snižuje náklady. Očekáváme, že
partnerství bude plně funkční v druhé polovině tohoto roku,“ doplnil.
Trendy, které dávají nový impuls elektronickým platbám, vysvětluje Marc-Henri Desportes,
generální manažer společnosti Worldline, „Jsme rádi, že můžeme oznámit vznik aliance
s Komerční bankou, která nám umožní nabídnout naše služby i obchodníkům v České
republice. Multikanálová akceptace je v současnosti zcela zásadní pro elektronické platby;
klienti jsou neustále propojení a chtějí mít možnost nakupovat a prodávat všemi dostupnými
platebními kanály. KB SmartPay nabídne obchodníkům kompletní balíček platebních
nástrojů. Vedle toho obchodníci získají výhodu i díky přidané hodnotě služeb jakými jsou
věrnostní karty, dárkové poukazy i možnost reklamy na platebních terminálech a dále tak
posílí svůj vztah se zákazníky.“
KOMERČNÍ BANKA je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje
klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Celkem 8
421 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 2,4 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé
sítě 396 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 772 bankomaty. Jeden z kanálů
přímého bankovnictví využívá 1,3 milionu klientů. KB je součástí skupiny Société Générale.

WORLDLINE [Euronext: WLN] je evropským lídrem v oblasti platebního styku a transakčních služeb.
Poskytuje služby nové generace, a umožňuje tak svým zákazníkům nabídnout koncovým
spotřebitelům plynulá a inovativní řešení. Worldline je klíčovým hráčem v oblasti B2B2C, kde se
svými více než čtyřicetiletými zkušenostmi podporuje a přispívá k úspěchu všech podnikatelských a
správních služeb na neustále se vyvíjejícím trhu. Worldline nabízí jedinečný a flexibilní obchodní
model postavený na globálním a stále rostoucím portfoliu. Worldline svou činnost staví na třech
pilířích: Služby a terminály pro obchodníky, Služby mobility a elektronických transakcí a Finanční
zpracování a licencování softwaru. Společnost zaměstnává více než 7 300 lidí po celém světě a
v roce 2014 její výnosy dosáhly výše 1,15 miliard eur. Společnost Worldline patří do skupiny Atos.

worldline.com
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