Какво е безконтактно плащане?
Една от последните новости в разплащателната сфера е безконтактното плащане – това е
плащане, което не изисква да платиш в брой и при което не се налага да има физически
контакт между картата за плащане и физическия ПОС терминал. Това е една нова
функционалност на стандартните дебитни или кредитни карти и е алтернатива на
традиционните методи за плащане като карти с магнитна лента или чип, така и плащанията
в брой.
Къде се предлага безконтактно разплащане?
Безконтактното плащане е особено атрактивно в търговски обекти, където бързината и
удобството при плащане са изключително важни - бензиностанции, ресторанти за бързо
хранене, магазини за хранителни стоки, автомобилни паркинги, увеселителни паркове,
градски транспорт.
Какви са предимствата от използването на безконтактни плащания за потребителите?
Безконтактните плащания предлагат на потребителите бързо и удобно да използват своите
карти и устройства. Без повече броене на банкноти, без търсене на монети за малките суми
и притеснения дали имаме достатъчно пари в брой. В повечето случаи на потребителите не
им се налага да се подписват или да въвеждат ПИН. Вероятно най- голямото предимство на
безконтактното плащане е, че предоставя на потребителите алтернатива на плащането в
брой.
Какви са предимствата от използването на безконтактни плащания за търговците?
Безконтактните разплащания осигуряват на търговците множество предимства: бързи
транзакции, повишаване на приходите, подобрена оперативна ефективност и по-ниски
оперативни разходи. Безконтактните плащания спомагат за увеличаване на броя на
транзакциите и повишаването на клиентската удовлетвореност.
Как работи безконтактното плащане?
Потребителят доближава безконтактната карта на не повече от 10 см. от ПОС терминала. От
своя страна терминалът автоматично разчита данните от картата по специално разработен,
максимално сигурен и кодиран начин, в резултат на което транзакцията протича абсолютно
безопасно. Всичко това се случва за по-малко от секунда.
Кой използва безконтактни плащания и къде?
Безконтактните плащания вече са факт в Европа, Северна Америка и Азия. Всеки ден се
осъществяват множество безконтактни транзакции по целия свят. Също така, безконтактните
плащания се използват от много железопътни гари и метро станции. Стотици милиони
потребители използват безконтактни начини за плащане, като тенденцията е техният брой
да нараства с всеки изминал ден.
Колко сигурни и защитени са безконтактните плащания?
Един от приоритетите на банките по света е да осигуряват сигурност и защита на своите
клиенти чрез въвеждането на различни високотехнологични устройства за защита на личните
данни и предотвратяване на потенциални измами. Благодарение на използваната технология
за кодиране, новите безконтактни карти са още по-сигурни, в сравнение с ползваните до
момента.
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В допълнение:
• Вие контролирате всичко - безконтактната карта е винаги в ръката ви докато плащате;
• Без неочаквани плащания – не е възможно да бъде извършено нежелано и неодобрено
от Вас плащане. За да направите успешно плащане, трябва да приближите картата до
ПОС терминала, но освен това, трябва предварително да е въведена сума за плащане,
т.е. терминалът да е в активен режим;
• Без двойни плащания – дори и да приближите картата два пъти до ПОС терминала,
плащате покупката си само веднъж.
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