Warszawa, 17.09.2013

Informacja prasowa
MASSPAY otrzymała zgodę KNF
W dniu 17 września 2013 r. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła firmie MASSPAY zezwolenia na
świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej, co otwiera drogę do
komercyjnego uruchomienia jednego z najbardziej nowatorskich na świecie systemów mobilnych
płatności.
Autorski system MASSPAY pozwala posiadaczom telefonów komórkowych GSM na dokonywanie
bezgotówkowych transakcji praktycznie dowolnego rodzaju - od przekazów pieniężnych, zakupów
w fizycznych punktach sprzedaży przez internetowe i telewizyjne serwisy treści elektronicznej po
zdalną sprzedaż doładowań i biletów, np. komunikacji miejskiej.
Niezależnie od rodzaju czy miejsca transakcji proces płacenia telefonem komórkowym jest prosty
i zawsze taki sam, a korzystanie z systemu MASSPAY nie wymaga instalowania żadnych aplikacji
w telefonie użytkownika – wystarczy dowolny telefon komórkowy GSM. Mając jednak na względzie
rosnącą popularność nowoczesnych telefonów dotykowych, firma oferuje również dedykowane
rozwiązanie na smartfony, które w bardzo intuicyjny sposób pozwala na dokonanie płatności przy
użyciu kodów QR lub technologii zbliżeniowej NFC. Dzięki temu usługa jest dostępna dla wszystkich
użytkowników, zarówno posiadających smartfony, jak i tych korzystających z klasycznych
telefonów.
„Bardzo się cieszę z otrzymanego zezwolenia, tym bardziej, że jest to pierwsze zezwolenie przyznane
dla całkowicie nowego podmiotu, nieuprawnionego do korzystania z tzw. okresu przejściowego.” –
skomentował Henryk Kułakowski, Prezes MASSPAY S.A. – „Jeszcze jesienią tego roku chcemy
udowodnić polskiemu społeczeństwu, jak proste i wygodne mogą być płatności mobilne oraz
pokazać realną alternatywę dla istniejących już na rynku rozwiązań i porozumień.”
Informacje o firmie:
MASSPAY S.A. to całkowicie polska firma założona w 2010 roku, która na bazie autorskiej, opatentowanej
technologii opracowała nowoczesny system mobilnych płatności. Oferowana przez MASSPAY usługa pozwala
konsumentom płacić za kupowane towary lub usługi przy użyciu dowolnego, nawet najprostszego telefonu
komórkowego GSM, bez potrzeby instalowania jakiejkolwiek aplikacji i bez żadnej opłaty transakcyjnej.
Innowacyjny na skalę światową system mobilnych płatności MASSPAY zaprojektowano tak, aby maksymalnie
ułatwić konsumentom dokonywanie zakupów nie tylko w tradycyjnych punktach sprzedaży, jak kawiarnie,
kioski, czy sklepy ale również w Internecie, gdzie anonimowość i bezpieczeństwo transakcji są najbardziej
cenione przez użytkowników.
W 2013 roku MASSPAY otrzymała dofinansowanie w ramach europejskiego, regionalnego programu
Innowacyjna Gospodarka na międzynarodową promocję swojego rozwiązania oraz na prowadzenie prac
badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania nowoczesnego systemu płatności mobilnych.
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