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Čas jsou peníze, dnes to platí dvoj-
násob. Zvláště při řešení problémů 
a aktuálních požadavků. Klienti 
KB SmartPay se nemusí zdržovat 
cestou na pobočku. Stačí jim otevřít 
počítač, notebook, tablet nebo chytrý 
telefon a vše potřebné vyřešit na 
stránkách naší Klientské zóny.

Skutečně je to tak prosté. Na našich webo-
vých stránkách v Klientské zóně najdete 
formuláře na žádosti, návody a dokumen-
taci – vše na jednom místě. Mysleli jsme 
na všechny situace, na které můžete při 
spravování plateb narazit. 

Vše vyřešíte on-line
Klientská zóna není jen komunikační 
platforma, na které můžete pokládat 
dotazy. Můžete tu vyřídit prakticky všechny 
typy požadavků, které souvisí s platebním 
terminálem nebo bránou, například změny 
informací o společnosti, jejích provozov-
nách či bankovním spojení. Lze zde také 
sjednat novou službu nebo provést změny 
ve stávajících službách, jako je například 
změna objemu transakcí ve sjednaném 
balíčku, změny ve službě EET nebo změna 
frekvence elektronických výpisů. Lze tady 
řešit i technické požadavky, třeba zažádat 
o výměnu terminálu nebo nahlásit technic-
ké potíže.

Na webových stránkách klientské zóny 
je rovněž možné požádat o kopie faktur 

a výpisů transakcí nebo zadávat případné 
reklamace (protože občas se přece jen 
něco nepovede). Naleznete zde i formulář 
pro ukončení předautorizační transakce. 
Tento úkon tak z pohodlí kanceláře, bez 
nutnosti někam volat nebo chodit, zvládne 
personál vašeho podniku.

Jak to celé funguje? 
Stačí vyplnit příslušný formulář a podle 
pokynů ho autorizovat. My ho zadáme do 
řešitelského systému pod vlastním origi-
nálním číslem a okamžitě přiřadíme řešiteli. 
Do e-mailové schránky dostanete vyrozu-
mění, že váš požadavek je v řešení a stejně 
tak se dozvíte, že byl zpracován. Každý typ 
požadavku má svůj proces řešení, které 
trvá různě dlouhou dobu. Vždy ale děláme 
maximum pro to, aby byl každý požadavek 
vyřízen co nejrychleji k vaší spokojenosti. 
Klientská zóna KB SmartPay nahrazuje 
dosavadní způsob, kdy se požadavky za-
sílaly na bankovního poradce, a postupně 
si na ni zvyká víc a víc klientů. O oblíbe-
nosti svědčí i počet návštěv a zadaných 
žádostí – dnes jich měsíčně zpracováváme 
okolo 900. Zkuste se do ní podívat a jistě 
i vy oceníte úsporu času, kterou touto 
cestou při řešení všemožných rutinních 
požadavků získáte. Sympatická je i jedno-
duchost, jasnost a přehlednost formulářů, 
které lze vyplnit opravdu velmi rychle.  

Kde hledat: 
www.kbsmartpay.cz/klientska-zona

Jak ušetřit peníze?
Šetřete svůj čas! S námi na pobočku nemusíte
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Máte terminál na provozovně, ale 
občas potřebujete přijmout platbu 
i jinde – při servisu u zákazníka, při 
dodávce zboží k zákazníkovi domů 
apod.? Platební řešení do kapsy 
existuje! S jeho pomocí není problém 
dopřát vašim zákazníkům platby 
kartou kdekoliv, i kdyby to bylo třeba 
jen několik plateb denně. 

Funguje to jednoduše. Dodáme vám 
mobilní čtečku karet o velikosti platební 
karty a do chytrého telefonu nebo tabletu 
si zdarma stáhnete aplikaci XENGO CZ. 
Se čtečkou karet bude váš smartphone 
nebo tablet komunikovat přes Bluetooth. 
Do aplikace jen zadáte částku, která má 
být uhrazena. Další je už na zákazníkovi. 
Ten prostřednictvím čtecího zařízení 
načte svou platební kartu a potvrdí částku, 
případně zadá PIN. XENGO přijímá tuzem-
ské i zahraniční debetní i kreditní karty 
asociací VISA (VISA, V Pay) a Mastercard 
(Mastercard, Maestro) a samozřejmě 
umožňuje bezkontaktní platby. Není 
vhodná pro ty, kteří potřebují akceptovat 
americké karty Amex.

Tímto řešením získáte navíc virtuální 
obchod ve vašem telefonu. XENGO je plno-
hodnotným řešením pro EET. Zadáním pla-
teb přes XENGO totiž můžete jednoduše 
evidovat všechny vaše tržby (bezhotovost-
ní i hotovostní). Samozřejmostí je nejvyšší 
míra zabezpečení. Je to stejně bezpečný 
způsob platby jako na tradičním terminálu. 
Aplikaci lze nainstalovat do telefonů i table-
tů na platformách Android i iOS. 

Čtečka karet s aplikací XENGO přináší 
zkrátka řadu výhod, hodí se zejména 
pro profese, které jsou stále v pohybu – 
řemeslníky, taxikáře nebo třeba trenéry. 
Především nabízí cenově nejdostupnější 
řešení. S XENGO přijímáte platby za 1,99 %. 
Zdarma získáte řešení pro evidenci tržeb, 
za aplikaci platíte 200 Kč měsíčně. Čtečku 
karet pořídíte za 2 500 Kč (jednorázový ná-
klad). Navíc díky malým rozměrům čtečky 
karet a jednoduchému propojení s vaším 
telefonem můžete umožnit platbu kartou 
zákazníkovi kdykoliv a kdekoliv. Nepotřebu-
jete ani tiskárnu – pokud si zákazník bude 
přát, účtenku mu zašlete prostřednictvím 
SMS nebo e-mailem.

Jsme 
specialisté na 
platby kartou 
Vážení klienti, 
děkujeme, že využíváte alespoň jeden 
z více než 40 000 platebních terminálů 
a platebních bran, které v České republice 
provozujeme.

Na evropském trhu působíme již 40 let 
a udáváme směr v oblasti platebního 
styku a transakčních služeb. V Evropě nás 
znají jako Worldline. V České republice 
jsme před více než rokem vytvořili alianci 
s Komerční bankou a působíme tu pod 
obchodní značkou KB SmartPay.

Naše specializace v oboru zůstává. Rychle 
jsme se zařadili mezi nejvýznamnější 
poskytovatele služeb akceptace platebních 
karet v České republice. Zásluhu na tom 
má kombinace znalostí lokálního prostředí, 
mezinárodních zkušeností i inovačních 
technologií. 

Těší mě, že vám můžeme nabídnout špič-
kové produkty té nejvyšší kvality. 

Sirus Zafar 
generální ředitel KB SmartPay

Také váš mobil 
může být terminál
Díky naší čtečce karet XENGO

Podpora nejčastěji používaných platebních karet: 
VISA, V Pay, Mastercard a Maestro

Podpora všech typů karet:
bezkontaktní, čipové, magnetické

Pro telefony a tablety 
na platformě Android i iOS

Malé rozměry
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Eura, dolary a další světové měny lze 
směnit na koruny v mnoha směnár-
nách, vy ale můžete být vůči svým 
zahraničním zákazníkům mnohem 
vstřícnější. Prostě je necháte za své 
zboží nebo služby zaplatit v jejich 
národní měně! Oni to ocení a vy 
navíc výrazně snížíte své náklady na 
akceptaci karet. Žádné sci-fi. To vše 
umí služba DCC (Dynamic Currency 
Conversion) od KB SmartPay.

Pro zahraniční zákazníky, tedy turisty, ob-
chodníky a cizince žijící ve vašem městě je 
tato služba příjemným ulehčením nákupů 
v ČR. Koruna je pro ně často neznámou 
měnou. Díky službě DCC jim umožníte 
zaplatit v měně, kterou znají. Pokud se 
zákazník rozhodne tuto službu na termi-
nálu využít, zaplatí částku přepočtenou 
na měnu jeho karty a vy jako obchodník 
dostanete z každé této platby zpět domlu-
vené procento. Je to váš extra výnos.

Zákazníkovi zároveň přinášíte zvýšený 
komfort, protože platí v jemu známé měně 
a předem ví, kolik zaplatí, již v moment 
nákupu. Službu vám KB SmartPay aktivuje 
na terminálech Worldline rychle a k tomu 
zajistí vyškolení a pravidelné proškolování 
personálu vašeho podniku a reporting o re-
alizovaných transakcích. Díky aktivní spolu-
práci a sledování transakcí vám jako majiteli 
pomůže zajistit, že služba je maximálně 
využívána a přináší vám maximální výnos.

Platba, které cizinec rozumí
Terminál komunikuje v průběhu transakce 
se zákazníkem a tomu se zobrazují jasné 
informace. Jakmile terminál pozná zahra-
niční kartu, zobrazí zákazníkovi na displeji 
částku v korunách, částku v měně jeho 
karty a směnný kurz. Zákazník tak vidí, jaká 
částka se z jeho účtu odečte. Je zcela na 
něm, zda službu využije, nebo zaplatí v ko-
runách. Pokud ale zvolí DCC, má jistotu, že 
částka za nákup je konečná a neobsahuje 
žádné další poplatky. O provedené transakci 

dostane samozřejmě doklad, tedy účtenku.
Přepočet platby na domácí měnu je ideální 
volbou nejen pro turisty, ale i pro obchodní 
cestující. Ulehčí jim vyúčtování. Hned po 
nákupu totiž vědí, jaká částka v jejich měně 
bude stržena. Zahraniční bance to zpravi-
dla trvá i tři nebo čtyři dny.

Výhoda pro zákazníka i pro 
obchodníka
Pro obchodníka je důležité vědět, že vždy 
dostane částku nákupu v korunách! Navíc 
u každé transakce, u které byla využita 
služba DCC, se vám automaticky snižuje 
cena, kterou platíte za akceptaci karty, 
o domluvené procento, tedy snižuje vaše 
náklady. Na konci měsíce navíc získáte 
podrobný přehled všech transakcí s vy-
značením, zda u transakce došlo k využití 
služby DCC.

Propočet platby služby DCC na domácí 
měnu podporuje 16 měn (viz jejich přehled 
níže), a to na nejrozšířenějších typech 
platebních karet, jimiž jsou Mastercard, 
Maestro, Visa, Visa Electron a V Pay.

Zkušenosti KB SmartPay ukazují, že DCC 
dnes využívá až 40 % zahraničních zákaz-
níků, kteří nakupují u našich klientů.

Podporované měny

AUD Australský dolar 
NOK Norská koruna
CAD Kanadský dolar 
PLN Polský zlotý

DKK Dánská koruna 
RUB Ruský rubl
EUR Euro 
ZAR Jihoafrický rand

GBP Britská libra 
SEK Švédská koruna
HUF Maďarský forint 
TRY Turecká lira

JPY Japonský jen 
USD Americký dolar
NZD Novozélandský dolar 
CHF Švýcarský frank

Roční výnosy 
ze služby DCC

Nechte platit cizince 
v jejich měně 

Chcete také vydělat za 

akceptaci zahraničních 

karet? HNED nám 

zavolejte na tel. číslo 

228 883 243

 Míra využití DCC 
40 %

  Míra využití DCC 
50 %

  Míra využití DCC 
55 %

 Roční objem v zahr. měně: 55 mil. Kč  290 400 Kč  363 000 Kč  399 300 Kč 

 Roční objem v zahr. měně: 20 mil. Kč  105 600 Kč  132 000 Kč  145 200 Kč 

 Roční objem v zahr. měně: 8 mil. Kč  42 240 Kč  52 800 Kč  58 080 Kč 

400 000 Kč

350 000 Kč

300 000 Kč

250 000 Kč

200 000 Kč

150 000 Kč

100 000 Kč

50 000 Kč

0 Kč
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moderní design

rychlost

bezpečnost a odolnost

přizpůsobitelnost

Nový standard 
na trhu terminálů

Pultový terminál YOMANI
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Nová služba umožní platby 
v reálném čase
KB SmartPay sleduje nové tren-
dy v platbách kartou a aktivně se 
zapojuje do nasazování novinek 
na český trh. Díky tomu jste vy, 
naši zákazníci, často mezi prvními, 
kteří si mohou novinky vyzkou-
šet. Společnost Visa, stejně jako 
KB  SmartPay, patří k těm, kteří for-
mují budoucnost placení v digitál-
ním světě, a proto jsme rádi, že vám 
zde můžeme představit dvě inovace, 
které Visa na trhu zkouší. Věříme, 
že po úspěšné pilotní etapě se tato 
řešení brzo přidají k naší nabídce. 
První z inovací je možnost platby 
v reálném čase – služba Visa Direct 
zákazníkům umožní uskutečňovat 
v reálném čase všechny typy plateb. 
Služba už se v pilotní fázi testuje 
v několika evropských zemích.

Testovaná služba Visa Direct umožňuje 
platby mezi osobami (P2P), firmami a klienty 
(B2C) a mezi firmami navzájem (B2B). Plat-
forma převede peníze na Visa účet příjemce 
rychle, pohodlně a bezpečně. Příjemce má 
k penězům okamžitý přístup a může tímto 
způsobem nakupovat na 44 milionech 
maloobchodních míst po celém světě.

Platforma je přítomná na více než 
200 trzích po celém světě a využije ji přes 
miliardu spotřebitelských karetních účtů. 
Dostupná je prostřednictvím rozsáhlé 
knihovny API. Finanční instituce a technolo-
gičtí partneři Visa mohou v rámci otevřené 
platformy vyvíjet řešení plateb v reálném 
čase díky bohaté sadě webových služeb 
a dalších nástrojů.

Služba dá technologickým firmám, 
obchodníkům a finančním institucím 
možnost reagovat na poptávku po plat-
bách v reálném čase. Očekává se, že zcela 
promění způsob placení v České republice 
a umožní platby v reálném čase v těchto 
formátech: 

•   Firma a spotřebitel (B2C) 
Firmy budou moci poslat téměř jakouko-
liv platbu přímo na účet Visa. Může se jed-
nat například o výhry při sázení, výplaty 
pojistného či běžné obchodní platby. 

•   Firmy mezi sebou (B2B) 
Firmy budou moci platit freelancerům, 
dodavatelům a dalším malým firmám 
v reálném čase.

•   Osoby mezi sebou (P2P) 
Spotřebitelé si mezi sebou budou posílat 
peníze rychle, pohodlně a bezpečně, čas-
to s využitím propojených zařízení – na-
příklad při rozdělování útraty v restauraci 
nebo věnování finančních darů.

V USA už Visa Direct umožňuje platby ně-
kolika partnerům, pro český trh se aktuálně 
pracuje na implementaci.

Platba kartou? Postačí mobil
V pilotní fázi projektu je také služba, 
která v budoucnu usnadní zavádění řešení 
mPOS. To přijímá bezdotykové platby 
prostřednictvím stávajících funkcí NFC, 
zabudovaných v mobilních zařízeních. 
Odpadne tak nutnost dalšího hardwa-
ru pro čtení karet a akceptace pomocí 
telefonu (tap to phone) zvýší flexibilitu 
u menších obchodníků.

mPOS terminál pomáhá mnoha malým 
až středně velkým firmám na celém světě 
přijímat karty, čímž se zvyšují objemy 
elektronických platebních transakcí jak pro 
vydavatele, tak pro přijímatele platebních 
karet. Tím, že migrují z hotovosti a kontrolují 
elektronické platby, mohou obchodníci 
zefektivnit mnoho svých procesů a zvýšit 
provozní efektivitu, objem a výši transakcí.

Na základě zkušeností s obdobným pilotem, 
uskutečněným ve Velké Británii v posledních 
12 měsících, byl pilot rozšířen na vybrané země 
v Evropě, kde existuje podobná dynamika 
z hlediska domácích bezkontaktních transakcí. 
Omezené pilotní testování by mělo v Evropě 
probíhat do prosince roku 2019.  Během 
tohoto období se bude vyhodnocovat adopce 
na jednotlivých trzích a případně zavádět další 
kroky pro brzkou akceptaci platebních karet 
pouze prostřednictvím mobilních telefonů. 
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UnionPay, 
karta asijského 
cestovatele 
Českou republiku navštěvuje čím 
dál více turistů z Asie. Spolu s tím se 
zvyšuje šance, že se setkáte s kartami 
UnionPay. Karty předního asijského 
vydavatele má po celém světě již více 
než 7 miliard lidí.

Chcete-li čínským zákazníkům zpříjemnit ná-
kupy u vás, stačí se na nás obrátit a my vám 
terminál na karty UnionPay nastavíme.

A víte, kdy se se zákazníky z Číny setkáte 
nejčastěji? Hlavní sezona pro rodinné 
dovolené i obchodní cesty je od května do 
října. Přičemž první týden v květnu a první 
týden v říjnu se označuje jako Zlatý týden. 
Další příležitost pak představuje čínský 
Nový rok, na přelomu ledna a února.

Čínští turisté tráví nejvíce času nákupy 
(luxusní módní značky, šperky, kosmetika, 
místní speciality), gastronomií a mají rádi 
zážitky a zábavu. Při nákupu velmi ocení 
přátelskost a chuť pomoci. Proto jsme pro 
vás připravili malý slovníček mandarínštiny: 

Vítejte  –  Huanying guanglin 

Dobrý den  –  Nin cha 

Děkuji  –  Xiexie

Sbohem  –  Zaijian

Nakupování budoucnosti se odehrá-
vá již dnes. Stačí kvůli tomu zamířit 
do amerického Seattlu na Sedmou 
avenue. Právě tam zákazníkům ote-
vřel dveře supermarket Amazon Go. 
Nakupuje se v něm tak, že to na první 
pohled připomíná krádež.

Při příchodu do obchodu zákazník prokáže 
svoji identitu naskenováním QR kódu ve 
svém telefonu. Tím dojde ke spárování 
s účtem Amazonu, kde má nakupující ulo-
ženou platební kartu. Poté již jen nakupuje 
a řídí se přitom sloganem „Just Walk Out“, 
tedy „Prostě odejděte“.

Pod stropem posetým kamerami a růz-
nými senzory vybírá zákazník zboží, které 
následně ukládá do tašky, batohu nebo 

třeba do kapsy. O nákup se dál starají čidla 
a senzory. Vlastně se jedná o „strojové 
vidění, syntézu dat z různých senzorů 
a hloubkové učení“ s automatickým 
skenováním nakoupených položek. Čidla 
registrují i to, že si nákup některé položky 
zákazník rozmyslí a zboží vrátí zpět do 
regálu. V tom případě se mu jeho hodnota 
z nákupu odečte. Při odchodu z obchodu 
už nakupující nic neskenuje. Díky kame-
rám systém pozná, že odchází a součet 
jeho nákupu mu pošle e-mailem. Aplikace 
Amazon Go mu také ukáže, jak dlouho 
nakupoval.

Přestože se takový způsob prodeje 
obejde bez personálu, i zde pracují lidé. 
Jen je nenajdete u pokladen, ale v oddě-
lení lahůdek.

Krade? 
Ne, nakupuje!
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Co je dobré vědět
Zpracování plateb se řídí mnoha 
předpisy, regulacemi a nařízeními. 
Aktuálně se nejvíce hovoří o naklá-
dání s osobními údaji zákazníků. 
KB SmartPay tyto regulace zohled-
ňuje ve svých řešeních a procesech 
a i díky aktivní spolupráci vás, našich 
zákazníků, jsme plně připraveni na 
příchod nové legislativy. Přinášíme 
přehled hlavních oblastí, kterým 
byste měli v těchto dnech věnovat 
pozornost také vy jako podnikatelé.

Nový standard PCI DSS 3.2
PCI DSS (Payment Card Industry Data Se-
curity Standard) je mezinárodní standard, 

jehož hlavním účelem je ochrana citlivých 
údajů platebních karet, a to jak ve fyzické, 
tak i elektronické podobě (data). Poskyto-
vatelé služeb mají při poskytování služeb 
svým zákazníkům povinnost dodržovat 
tyto pravidla, především minimalizovat 
riziko úniku citlivých dat při případném 
napadení IT infrastruktury a jejich násled-
ného zneužití. Tato povinnost má přimět 
organizace k tomu, aby se zabývaly nově 
vznikajícími hrozbami, které mohou přichá-
zet jak z vnějšího, tak z vnitřního prostředí. 

Problematika PCI DSS se dosud týkala 
především těch obchodníků, kteří dosa-
hují v rámci své akceptační infrastruktury 
vyššího počtu transakcí v řádu desítek tisíc 
ročně a více. V současné době jsou všichni 
obchodníci povinni dosáhnout souladu 

s PCI DSS a musí karetním společnostem 
prostřednictvím KB SmartPay tento soulad 
na vyžádání potvrdit. Proto je potřeba 
pravidla průběžně udržovat, zapracovávat 
změny ve vaší organizaci a každoročně 
dosažený soulad kontrolovat.
Věnujte prosím této problematice po-
zornost a pokud jste tak ještě neučinili, 
seznamte se detailněji s tímto standardem 
na internetových stránkách PCI SSC  
nebo v českém znění na stránkách  
www.pcistandard.cz. Naleznete zde užiteč-
né informace, obecná doporučení i pod-
půrné dokumenty či nástroje a průvodce. 
V neposlední řadě je možné  vybrat si ex-
terního certifikovaného partnera, který vaší 

organizaci může pomoci tímto procesem 
projít, poskytnout nezbytné konzultace či 
přímo na míru vaší organizaci vypracovat 
potvrzení o souladu. 

Nové znění zákona o platebním styku 
a jeho dopady
Jak jsme vás již informovali, dne 13. 1. 2018 
vstoupil v platnost Zákon č. 370/2017 Sb., 
o platebním styku. V novém zákoně došlo 
mimo jiné ke změně v oblasti požadování 
úplaty za použití platební karty (§ 254). Na 
základě tohoto ustanovení není obchodník 
oprávněn požadovat po zákazníkovi – 
držiteli regulované karty (kreditní a debetní 
platební karty vydané fyzickým osobám na 
území EU), přirážku za platbu touto kartou. 
U platebních karet, na které se nevztahuje 
regulace (firemní karty a dále karty vydané 

mimo EU), může obchodník uplatnit 
přirážku pouze v maximální výši přímých 
nákladů transakce.

Aktualizace souhlasu se 
zpracováním osobních údajů – nová 
regulace GDPR
Dne 25. 5. 2018 začala platit nová pravi-
dla pro ochranu osobních údajů, která 
vycházejí z nařízení Evropské unie (tzv. 
GDPR – General Data Protection Regulati-
on). V KB SmartPay jsme podnikli všechny 
potřebné kroky, abychom byli k datu 
účinnosti nové legislativy plně připraveni. 
V této souvislosti žádáme naše klienty 
o aktualizaci dříve udělených souhlasů. 

Aktualizaci souhlasu stačí jednoduše 
potvrdit prostřednictvím e-mailu, který jste 
od nás obdrželi v průběhu dubna.

Povinnost obchodníků označit ob-
chodní místo
Obchodníci mají podle pravidel karetních 
asociací Visa a Mastercard povinnost 
mít řádně označené na viditelném místě, 
které platební karty akceptují. Toto se 
dělá formou vylepení samolepek s logy 
asociací. Pokud vám tyto samolepky 
chybí, napište nám e-mailem na 
podpora@kbsmartpay.cz nebo přes 
Klientskou zónu na www.kbsmartpay.cz 
a my vše zajistíme.

Platby kartou zajišťuje
Platby kartou zajišťuje



Udělejte na zákazníky lepší dojem.
S platební bránou KB SmartPay jim ulehčíte placení přímo na svém 
e-shopu. Připojte se k tisícům malých i velkých e-shopů po celé 
ČR a zbavte se vrácených objednávek jednou provždy.

228 883 241
www.kbsmartpay.cz


