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EDENRED POLSKA WPROWADZA APPLE PAY DO KART PRZEDPŁACONYCH
Edenred, największy wydawca kart przedpłaconych na rynku B2B w Polsce,
wprowadza kolejną nowoczesną usługę – Apple Pay, oferując użytkownikom kart
przedpłaconych prostą, szybką i bezpieczną metodę płatności.

Prywatność i bezpieczeństwo są kluczowe dla Apple Pay. W trakcie dokonywania
płatności Apple Pay z użyciem karty, jej numer nie jest zapisywany ani w pamięci
urządzenia, ani na serwerach Apple. Jest zastępowany szyfrowanym cyfrowym
odpowiednikiem, który jest przypisany do konkretnego urządzenia. Każda transakcja jest
autoryzowana jednorazowym, dynamicznym kodem bezpieczeństwa.
Aktywacja usługi Apple Pay jest bardzo intuicyjna i łatwa w obsłudze, a użytkownicy
uzyskują dostęp do wszystkich korzyści związanych z dokonywaniem płatności kartami
przedpłaconymi.
Użytkownicy urządzeń iPhone SE, iPhone 6 i nowszych modeli, a także posiadacze Apple
Watch mogą korzystać z Apple Pay również w sklepach stacjonarnych. Dokonywanie
płatności online na stronach internetowych oraz w aplikacjach akceptujących Apple
Pay jest również łatwe. W tym celu wystarczy autoryzować transakcję za pomocą
czytnika Touch ID lub w przypadku modelu iPhone X, dwukrotne nacisnąć boczny
przycisk i spojrzeć w ekran, aby potwierdzić transakcję poprzez Face ID. Korzystanie z
Apple Pay pozwala użytkownikom uniknąć wypełniania formularzy rejestracyjnych i
każdorazowo uzupełniać dane karty i dane nt. dostawy.
W przypadku aplikacji mobilnych lub stron internetowych otwieranych w przeglądarce
Safari, płacić Apple Pay mogą posiadacze smartfonów iPhone 6 i nowszych modeli,
iPhone SE, iPad Pro, iPad (5. generacja), iPad Air 2 oraz iPad mini 3 i nowszych.
Z Apple Pay można również korzystać w przeglądarce Safari na dowolnym urządzeniu
Mac wprowadzonym na rynek w 2012 r. lub później, z systemem macOS Sierra. W takim
przypadku należy potwierdzić płatność na smartfonie iPhone 6 lub w nowszym modelu,
Apple Watch - MacBook Pro - za pomocą czytnika Touch ID.
Więcej informacji na temat Apple Pay jest dostępnych na
stronie: https://www.apple.com/pl/apple-pay/oraz https://myedenred.pl/apple-pay

***
Edenred, światowy lider rozwiązań płatniczych, łączy 830.000 klientów korporacyjnych, 47 milionów
użytkowników i 1,7 milionów partnerów afiliacyjnych w 46 krajach. Dzięki globalnej platformie

technologicznej Grupa Edenred zarządzała w 2018 roku 2,5 miliardami transakcji, głównie za
pośrednictwem aplikacji mobilnych, platform internetowych i kart przedpłaconych, generując ponad 28
miliardów Euro obrotu.
8.500 pracowników Edenred przyczynia się do:
- podnoszenia jakości życia osób korzystających z rozwiązań Edenred,
- zwiększania efektywności firm
- zwiększania przychodów partnerów afiliacyjnych.
Edenred oferuje rozwiązania w ramach trzech linii biznesowych:
- świadczenia pracownicze,
- fleet & mobility: paliwo, opłaty drogowe i podróże służbowe
- rozwiązania uzupełniające wraz z płatnościami korporacyjnymi, nagradzanie oraz programy
motywacyjne, publiczne programy społeczne.
Grupa Edenred jest notowana na paryskiej giełdzie i zawiera następujące indeksy: CAC Next 20,
FTSE4Good, DJSI Europe i MSCI Europe.
Więcej informacji na www.edenred.com
Edenred w Polsce działa od ponad 20 lat. Misją Spółki jest zapewnienie kompleksowych i efektywnych
rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb klientów, stawiając sobie ten sam cel: satysfakcja i
przyjemne codzienne życie.
Edenred Polska dostarcza bezkonkurencyjne produkty i usługi oraz szybki i niezawodny serwis w obszarach:
• motywacji i aangażowania pracowników,
• budowania lojalności w biznesie i zwiększania sprzedaży na rynku B2B2C.
Więcej informacji na www.edenred.pl
Loga oraz inne znaki towarowe wymienione i zawarte w niniejszym komunikacie prasowym stanowią
zastrzeżone znaki towarowe Edenred S.A, jej jednostek zależnych lub podmiotów trzecich. Nie mogą być
wykorzystywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody ich właścicieli.

