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Twisto spouští Apple Pay. Platit mobilem nebo hodinkami mohou i
ti, jejichž banka tuto inovativní metodu nenabízí
Praha 19. února – S Twistem, českou platební aplikací, mohou zákazníci platit
mobilními telefony a hodinkami od Applu. Twisto je tak první a jediná česká
nebankovní, fintechová služba, která vedle některých bank tuto inovativní platební
možnost nabízí. Díky Twistu mohou Apple Pay využívat také zákazníci bank, které
Apple Pay nenabízí, aniž musí měnit banku, a to díky jednoduché online registraci.
„Všude ve světě se ukazuje, že uživatelé zařízení od Applu jsou výrazně více nakloněni
moderním technologiím a placení mobilem než uživatelé jiných operačních systémů. Od
Apple Pay si tak hodně slibujeme, protože stejně jako náš NFC platební náramek i placení
telefonem či hodinkami výrazně zjednodušuje život. Věříme, že díky Apple Pay si k Twistu
najdou cestu zákazníci, jejichž banka tuto platbu neposkytuje, ale i ti, kteří k moderní platbě
budou chtít stejně moderní mobilní aplikaci s instantními notifikacemi po platbě a větší
přehled o svých výdajích,“ říká Michal Šmída, zakladatel a CEO Twista.
Zákazníci Applu platí s Twistem častěji
Vysoká očekávání Twista od Apple Pay vychází také z dosavadních zkušeností, kdy majitelé
Twisto účtů vlastnící mobilní telefon Apple mají až o 45 procent vyšší aktivitu plateb a
transakcí oproti lidem s Androidem. Očekávání zvyšuje také úspěch Apple Pay v Polsku.
Tam Apple Pay začalo fungovat v červnu loňského roku a data ukazují, že zákazníci s Apple
Pay provedli během prvních pár měsíců více plateb než uživatelé s Google Pay za celý rok.
Twisto tato data zná také díky spolupráci s polskou bankou ING Bank Śląski, se kterou letos
v červenci spustilo unikátní platební bránu umožňující platbu jedním kliknutím na necelé
stovce e-shopů. ING Bank Śląski je také jedním z investorů do Twista.
„Jsem rád, že Mastercard spolu s Twistem dnes na trh uvádí službu Apple Pay. Twisto se
tak stává jedinou českou fintech společností a jedním z prvních hráčů na trhu vůbec, kteří
tuto službu podporují. Jednoduché placení telefonem velmi dobře doplňuje běžnou kartu
Mastercard a bezkontaktní platební náramek, který Twisto představilo již dříve. Placení s
Twistem tak nejen zjednodušuje život, ale prakticky odbourává potřebu nosit s sebou
hotovost. Věřím, že díky Twistu si čeští uživatelé Apple Pay oblíbí a že v dalších společných
platebních inovacích budeme v budoucnu pokračovat minimálně stejně intenzivně,“ řekl
Michal Čarný, ředitel Business Development společnosti Mastercard pro Českou republiku,
Slovensko a Rakousko.
Přidání Twisto karty do zařízení se systémem iOS probíhá jednoduše prostřednictvím Twisto
mobilní aplikace a stejně jednoduché to je v případě hodinek Apple Watch. Apple Pay
podporují iPhony SE, 6 a dále pak všechny novější modely. Rovněž všechny modely Apple
Watch a vybrané modely tabletů iPad.
Apple dosud spustil Apple Pay v 31 zemích, jako první službu představil v říjnu 2014 v USA.
Užívat ji mohou například také lidé v Kanadě, Austrálii, Číně, Japonsku, Rusku, Itálii,
Španělsku, ve Velké Británii, Francii, na Novém Zélandu a ve skandinávských zemích.
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Více o Twisto
Twisto je platební aplikace spojená s kartou Mastercard, která přináší moderní způsob placení. Díky
Twisto účtu mohou uživatelé platit internetové nákupy na jedno kliknutí, složenky a faktury hradit jejich
vyfocením v mobilní aplikaci a kdekoli jinde využít k placení Twisto kartu nebo speciální platební
náramek. Navíc s nejvýhodnějším kurzem pro platby v zahraničí. Všechny nákupy Twisto agreguje v
přehledné mobilní aplikaci a zákazník je pohodlně uhradí najednou na konci měsíce. Více informací
na www.twisto.cz.

