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A SIX Payment Services technológiai tapasztalatán alapul az első
érintésmentes (contactless) svájci készpénzkártya
A Hypothekarbank Lenzburg 2014 kora decembere óta bocsát ki érintésmentes (contactless)
készpénzkártyákat Svájcban. A bank know-howja az Európai bankok vezető technológiai partnerétől, a
SIX Payment Services-től származik.
Zürich, 2015. január 8. Az aargau-i regionális bankkal
közösen dobta piacra Svájc első érintésmentes
(contactless) készpénzkártyáját a SIX Payment
Services. V PAY kártyák már 2014 éveleje óta
elérhetők a svájci piacon az UBS és a Raiffeisen
jóvoltából. A Hypothekarbank Lenzburg a SIX-szel
karöltve most viszont valódi innovációt hozott a
kártyapiacra: a bank teljes portfolióját, azaz 22 ezer
kártyát cseréltek le az új, dupla-interfésszel ellátott V
PAY kártyákra, amelyek így hagyományos és
érintésmentes fizetésre is képesek.
Az értintésmentes fizetés egyre inkább elterjedt
világszerte és Svájcban is gyors elterjedése várható,
mivel mind a kereskedő, mind a vásárló számára
egyszerűbb, gyorsabb és kényelmesebb fizetést tesz
lehetővé. Tovább, a V PAY kártyák nagybiztonságú
megoldást is jelentenek,

SIX Payment Services

A SIX a Hypothekarbank Lenzing partnereként egy
összetett csomaggal támogatja a bankot, amely magába
foglal tanácsadási szolgáltatást a nagybiztonságú
chipekre vonatkozóan, a VISA kártyasámára és a
perszonalizációra kiterjedő koordinációt, továbbá
természetesen a teljes kibocsátási folyamatra kiterjedő
szolgáltatást is. Mint a svájci bankok technológiai
partnere, a SIX az új, innovative megoldások úttörője.
“Kis méretűnk ellenére, mindenképp az ágazat legelsői
között szeretnénk lenni, és a SIX-szel való partnerség
éppen ezt teszi lehetővé” – mondta el Marianne Wildi, a
HL vezérigazgatója. “Az implementáció nem jelentett
nehézséget bankunknak, mivel a rendszerünkben nem
történt nagy változás, a SIX pedig hibátlanul koordinálta
a folyamatot” – tette hozzá az igazgató.
Vezető kártyaelfogadóként, a SIX az első számú
kapcsolat, ha a V PAY kártyák elfogadásáról van szó.
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SIX Payment Services
A SIX Payment Services a készpénzmentes fizetési forgalom teljes értéklánca mentén biztosít biztonságos és innovatív
szolgáltatásokat pénzintézetek és kereskedelmi partnerek számára. A speciálisan kifejlesztett megoldások az adott országon belüli és
nemzetközi kártyás és bankközi pénzforgalom lebonyolítását teszik lehetővé. A készpénzmentes fizetések terén Svájcban, Ausztriában
és Luxemburgban piacvezető és Európában is a legmeghatározóbb cégek közé tartozó SIX Payment Services Svájcban és nemzetközi
szinten is nagymértékben hozzájárul a kártyás fizetések elterjedéséhez és zökkenőmentes lebonyolításához. További szolgáltatásai a
Swiss Interbank Clearing rendszertől az elektronikus számlakiegyenlítésig és beszedésig terjednek.
A vállalat 14 telephelyén foglalkoztatott közel 1200 munkatársa világszerte 33 országban biztosítja a SIX Payment Services
szolgáltatásait.
www.six-payment-services.com
A SIX működteti Svájc pénzügyi központjának infrastruktúráját, és emellett átfogó szolgáltatásokat nyújt az értékpapír-kereskedelem és
-elszámolás, valamint pénzügyi információk nyújtása és a pénzforgalom lebonyolítása terén világszerte. Tulajdonosai maguk a
szolgáltatások igénybevevői (közel 150 különböző típusú és méretű bank). A vállalat 2013-ban több mint 3700 munkatársat
foglalkoztatott, 24 országban volt jelen, és 1,58 milliárd svájci frank működési bevételre, valamint konszernszinten 210,2 millió svájci
frank nyereségre tett szert. www.six-group.com

Hypothekarbank Lenzburg AG
A Hypothekarbank Lenzburg AG 1868. óta fennálló pénzügyi intézmény, amely banki szolgáltatásokat ajánl privát és vállalati
ügyfeleknek. A fennmaradás és a siker érdekében a bank az egészséges növekedésre törekszik, amelyet fair árpolitikájával ér el.
Termékei és szolgáltatásai az ügyfelek szükségleteihez és nem csupán tőkéjükhöz igazítottak. www.hbl.ch
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