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Apple Pay już dostępne dla posiadaczy kart Mastercard w Polsce 

 

Usługa zapewnia łatwe w obsłudze i bezpieczne płatności, chroniące prywatność użytkownika 

 

Warszawa, 19 czerwca 2018 r. – Mastercard we współpracy z bankami: Alior Bank, Bank Pekao S.A., 
Bank Zachodni WBK, BGŻ BNP Paribas, Getin Noble Bank, mBank, Raiffeisen Polbank oraz T-Mobile 
Usługi Bankowe, udostępnił dziś usługę Apple Pay posiadaczom wydanych przez te instytucje kart 
Mastercard i Maestro. Wkrótce do tego grona dołączy również PKO Bank Polski. Nowa usługa zmienia 
oblicze płatności mobilnych, oferując prosty, szybki, bezpieczny i chroniący prywatność użytkownika 
sposób płacenia. 
 
Prywatność i bezpieczeństwo są w Apple Pay kluczowe. W płatnościach Apple Pay z użyciem karty 
kredytowej lub debetowej jej numer nie jest zapisywany, ani w pamięci urządzenia, ani na serwerach 
Apple. Zamiast tego przypisywany jest unikalny Numer Konta Urządzenia, który, po zaszyfrowaniu, 
przechowywany jest z wykorzystaniem tzw. bezpiecznego elementu (ang. secure element) urządzenia. 
Każda transakcja jest natomiast autoryzowana za pomocą unikalnego, generowanego dynamicznie, 
jednorazowego kodu bezpieczeństwa. Użyta w rozwiązaniu Apple Pay usługa Mastercard Digital 
Enablement Service (MDES) wykorzystuje najbardziej zaawansowane technologie płatnicze – 
takie jak EMV, tokenizacja czy szyfrowanie – aby zapewnić bezpieczeństwo danych posiadaczy kart 
Mastercard.  
 
Konfiguracja usługi Apple Pay jest niezwykle łatwa, a jej użytkownicy mogą nadal czerpać wszelkie 
korzyści związane z płaceniem kartą kredytową lub debetową. Płacenie z Apple Pay w sklepach 
stacjonarnych jest możliwe dla użytkowników urządzeń iPhone SE, iPhone 6 i nowszych, 
a także zegarków Apple Watch. 
 
Równie proste jest płacenie online z Apple Pay na stronach internetowych lub w aplikacjach 
obsługujących tę usługę. Takie transakcje autoryzuje się poprzez dotknięcie czytnika Touch ID lub, 
w przypadku modelu iPhone X, dwukrotne wciśnięcie przycisku z boku urządzenia i spojrzenie 
w kierunku ekranu, z użyciem funkcji Face ID. Dzięki Apple Pay wypełnianie długich formularzy 
czy wielokrotne wprowadzanie danych dotyczących płatności i dostawy staje się zbędne.  
 
W przypadku płatności w aplikacjach mobilnych lub w przeglądarce Safari, Apple Pay działa 
na urządzeniach iPhone 6 i nowszych, iPhone SE, iPad Pro, iPad (5. generacji), 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 operacyjnym macOS Sierra. 
W tym przypadku potwierdzanie płatności odbywa się za pomocą urządzenia iPhone 6 lub nowszego, 
Apple Watch bądź czytnika Touch ID dostępnego w nowym modelu komputera MacBook Pro. 
 
„Bardzo się cieszę, że wspólnie z Apple i naszymi partnerami z sektora bankowego możemy dziś 

zaoferować posiadaczom kart Mastercard innowacyjną usługę Apple Pay. Polska znajduje się 

w czołówce, jeśli chodzi o rozwój płatności zbliżeniowych, co znajduje swoje odzwierciedlenie 

m.in. w infrastrukturze bezgotówkowej – już prawie 95% terminali płatniczych w naszym kraju wspiera 

tę technologię. To sprawia, że przyszłość zbliżeniowych transakcji mobilnych rysuje się w Polsce bardzo 
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optymistycznie. Taki sposób płacenia oferuje szybkość i wygodę, które doceniają polscy konsumenci” – 

mówi Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny polskiego oddziału Mastercard Europe. 

 
Więcej informacji na temat Apple Pay można znaleźć na stronie: https://www.apple.com/pl/apple-pay/, 

zaś lista banków udostępniających tę usługę w poszczególnych krajach jest dostępna tutaj: 

https://support.apple.com/pl-pl/HT206637. 

 

# # # 
 
Kontakt dla mediów: 
Anna Marciniak      Agencja Solski Communications 
Communications Manager, Mastercard    Zespół Mastercard  
Anna_Marciniak@mastercard.com    tel. +48 (22) 242 86 29/26/34  
Tel. +48 (22) 526 12 60      mastercard@solskipr.pl 
 
O Mastercard 
Mastercard (NYSE:MA) jest firmą technologiczną działającą w globalnym obszarze płatności. Nasza sieć przetwarzania płatności 
łączy konsumentów, instytucje finansowe, sprzedawców, rządy i przedsiębiorstwa w ponad 210 krajach i terytoriach na całym 
świecie. Produkty i rozwiązania Mastercard sprawiają, że codzienne czynności związane z zakupami, podróżami, prowadzeniem 
firmy czy zarządzaniem finansami są dla każdego łatwiejsze, bezpieczniejsze i bardziej efektywne. Śledź nas na Twitterze 
@MastercardPL, przyłącz się do dyskusji na Beyond The Transaction Blog oraz zasubskrybuj najnowsze informacje z Centrum 
Prasowego Mastercard. 
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