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ITCARD jako doświadczony part-
ner oferujący nowoczesne technologie 
płatnicze i  kompleksowe rozwiązania 
przygotował dla banków spółdzielczych 
z  Grupy BPS aplikację mobilną Planet 
Mobile HCE Wallet. Aplikacja wykorzy-
stuje technologię zbliżeniową do płatno-
ści za pomocą telefonu komórkowego. 

Usługę Planet Mobile charakteryzują 
trzy istotne atrybuty:
 Prostota – instalacja aplikacji mo-

bilnej odbywa się w trzech prostych 
krokach: zainstalowaniu aplikacji, 
dodaniu wybranych kart poprzez 
zbliżenie ich do telefonu oraz akty-
wowanie usługi przez infolinię. Od 

tego momentu możemy już swo-
bodnie korzystać ze swoich środ-
ków, płacąc jedynie telefonem.

 Wygoda – Planet Mobile HCE Wal-
let nie wprowadza ograniczeń zwią-
zanych z operatorem komórkowym 
oraz nie wymaga podczas płatności 
dostępu do internetu. Teraz telefo-
nem możemy płacić nawet w  tych 
miejscach, gdzie trudno o zasięg sie-
ci komórkowej. Płatność za zakupy 
odbywa się ekspresowo, dodatkowo 
nie musimy już szukać portfela czy 
odliczać drobnych przy kasie.

 Bezpieczeństwo – dane karty płat-
niczej nie są przechowywane w te-

lefonie komórkowym, a  informa-
cja o nich zastąpiona jest tokenem 
o  ograniczonym okresie ważności. 
Dzięki temu nie musimy się mar-
twić o utratę danych karty w przy-
padku kradzieży telefonu. Każda 
transakcja powyżej 50 zł zabezpie-
czona jest kodem PIN, co dodatko-
wo zwiększa poczucie bezpieczeń-
stwa. Aplikacja dostarczana przez 
ITCARD jest zgodna z  wymogami 
organizacji płatniczych i umożliwia 
wprowadzenie dodatkowego zabez-
pieczenia poprzez ustanowienie ha-
sła do aplikacji.
Usługa Planet Mobile HCE Wallet 

daje wiele korzyści dla banku. Zwięk-
sza gamę produktów, przyciągając nie 
tylko młodych klientów stawiających 
na szybką i  wygodną formę płacenia. 
Dodatkowo bank może dostosować 
wygląd aplikacji, umieszczając swój lo-
gotyp oraz indywidualną kolorystykę 
instytucji.

Obecnie w  Polsce zainstalowanych 
jest ponad 400 tys. terminali zbliżenio-
wych, w  których możemy płacić za po-
mocą aplikacji Planet Mobile HCE Wallet.

Firma ITCARD poszła o krok dalej, 
już wkrótce udostępni płatności zbliże-
niowe również w bankomatach banków 
spółdzielczych.

„Zostań Królem Zakupów”  

– szczegóły już wkrótce  

na www.krolzakupow.plFot
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Dlaczego HCE to mieć?
Każdy dzień przynosi nam nowe technologie. Największe zainteresowanie budzą 
te, które są wykorzystywane w codziennym życiu każdego człowieka, takie jak 
telefon komórkowy czy karta płatnicza. Banki prześcigają się w dostarczaniu 
innowacyjnych rozwiązań dla klientów, którzy cenią sobie wygodę i szybkość, 
a bezpieczeństwo ich danych jest priorytetem. Rozwiązaniem, które doskonale 
spełnia te kryteria, jest HCE firmy ITCARD.






