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3D Secure: s kartou od České spořitelny na internetu zaplatíme bezpečně
 Česká spořitelna spouští službu 3D Secure, díky které budou platby kartou na internetu chráněny
jednorázovým SMS kódem
 Za prvních pět měsíců letošního roku provedli klienti více než 3,19 milionu transakcí kartou na
internetu v celkovém objemu 2,84 mld. Kč
 Při všech platbách kartou mohou klienti využít službu chargeback – pomoc ze strany banky v případě,
že reklamují zboží nebo služby u obchodníka
S platebními kartami České spořitelny jde ode dneška zaplatit na internetu bezpečněji. Spořitelna spouští
službu 3D Secure – zabezpečené platby kartou na internetu, díky které budou platby kartou v zabezpečeném
internetovém obchodě chráněny ještě jednorázovým SMS kódem. Služba je pro klienty ČS zdarma. Až do
konce letošního roku je aktivace služby 3D Secure dobrovolná, od 1. ledna 2015 však už budou muset být
všechny platby kartou ČS v zabezpečených internetových obchodech chráněny. Česká spořitelna tak učinila
další významný krok k většímu zabezpečení vkladů svých klientů při platbách kartou na internetu.

„Placení kartou na internetu se mezi našimi klienty těší stále větší oblibě. Za prvních pět měsíců letošního
roku provedli klienti více než 3,19 milionu transakcí kartou na internetu v celkovém objemu 2,84 mld. Kč.
Meziročně jde o téměř 31% růst v počtu a 23% růst v objemu transakcí,“ uvedla Marie Hešnaurová, ředitelka
odboru rozvoj platebních karet České spořitelny.

Díky 3D Secure se významně zvýšila bezpečnost transakce. Pokud u sebe klient nemá zároveň kartu i mobil pro
přijetí autorizační SMS, platbu nelze provést. Pro placení kartami na internetu mluví i návazná služba chargeback, při
níž v rámci reklamačního řízení Česká spořitelna řeší jménem klienta a v jeho zájmu možné obtíže s internetovým
obchodem, ale i kvalitou, kvantitou nebo druhem zaplaceného zboží či služby. Potvrdí-li se oprávněnost reklamace,
klient o své peníze nepřijde. Banka tak za klienta například vyřeší, když se zaslané zboží liší od popisu na webu, je
poškozené nebo jde o padělek nebo když klient zboží vůbec neobdrží, obchodník nedodrží termín dodání a podobně.
Službu chargeback mohou klienti využít při platbě kartou na internetu i u obchodníka.

Zaplatit zabezpečeně s 3D Secure je možné u těch prodejců, kteří tuto technologii podporují. V České republice je to
téměř 100 % internetových obchodníků (v zahraničí cca 50 %). Zabezpečenou platební bránu lze poznat podle log
kartových asociací.

Materiál pro veřejnost

Tiskové centrum České spořitelny
Olbrachtova 1929/62, Praha 4
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz

Na aktivaci služby 3D Secure budou klienti poprvé upozorněni přímo při nákupu na internetu. Automaticky jim bude
pro autorizační SMS nabídnuto číslo, které mají nastavené pro autorizaci plateb ve službě SERVIS 24. Aktivovat
službu si ovšem mohou i jinými způsoby: v internetovém bankovnictví, telefonicky na bezplatné lince 800 207 207,
případně v libovolné pobočce České spořitelny. Již nyní si musí službu aktivovat klienti, kteří si změní limity pro platby
kartou na internetu. Stejně tak si klient musí službu aktivovat při žádosti o novou kartu, pokud s touto kartou chce
platit na internetu.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Helena Matuszná
Tisková mluvčí ČS
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz

Profil České spořitelny
Česká spořitelna je největší bankou v České republice • Její služby využívá více než 5 milionů klientů: občané, malé a střední firmy, obce a města, financuje
také velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů • Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group a pod touto značkou obsluhuje bonitní
a korporátní klienty • Disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů v České republice • Důležitou roli hraje také na poli inovací: byla například první bankou na
českém trhu, která začala masivně vydávat bezkontaktní karty a vytvářet síť pro jejich využití • Další zajímavé informace o České spořitelně zde.
Česká spořitelna – Zodpovědný partner společnosti
5 000 000 000 Kč jsme investovali do projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a do energeticky úsporných projektů • 1 450 000 000 Kč jsme vložili do
Nadace Depositum Bonum na podporu vzdělávání v České republice • 80 000 000 Kč jsme spolu s Nadací České spořitelny v roce 2012 věnovali na obecně
prospěšné projekty • 2 000 000 Kč jsme v roce 2013 rozdělili celkem 34 charitativním projektům na základě výsledků hlasování v našich dvou grantových
programech pro zaměstnance a klienty • 8 000 seniorů navštívilo vzdělávací kurzy „Senioři komunikují" v 634 českých městech a obcích • 1 887 dobrovolníků
se v roce 2013 zúčastnilo spořitelních Dnů pro charitu. Věnovali jsme více než 16 000 hodin práce dobrovolníků • 376 našich poboček má bezbariérový přístup
a přes 250 našich bankomatů je uzpůsobeno pro obsluhu nevidomými klienty • 2 pracovní dny může každý zaměstnanec využít na obecně prospěšnou činnost
díky spořitelním Dnům pro charitu • Další zajímavé informace o společenské odpovědnosti České spořitelny zde.
Profil Erste Group
Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU • Zhruba 46 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,5 milionům klientů
v téměř 2 900 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku) • Ke konci roku 2013 dosáhla
bilanční suma skupiny Erste Group EUR 199,9 mld., čistý zisk činil EUR 61 mil. a poměr nákladů k výnosům 52,5%.
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