SAJTÓKÖZLEMÉNY
Szegedi vízdíjszámlák a mobilkommunikáció piacán – 2013-ban jöhet a
mobilfizetési boom a közműcégeknél
Vidéki közművek a mobilfizetés úttörői: a Szegedi Vízmű újabb innovatív
szolgáltatás keretében októbertől teszi lehetővé Szeged közel 80 ezer
háztartásában a QR-kód alapú számlafizetést, nagymértékben elősegítve ezzel a
mobiltelefonon
történő
számlakiegyenlítés
térhódítását
a
dél-alföldi
régióközpontban.
Szeged, 2012. október 19. – A Szegedi Vízmű Zrt. is csatlakozott a MasterCard Mobile elfogadók
táborához: Szeged közel nyolcvanezer háztartásában mostantól a kézhezvételt követően azonnal,
mobiltelefonon is kifizethető a víz- és szennyvízelvezetési díj.
A fogyasztónak nincs más dolga, mint okostelefonjára letölteni a Cellum által fejlesztett MasterCard
Mobile alkalmazást, aktiválni a bankkártyáját, majd a számlákra nyomtatott QR-kódot lefényképezve
néhány kattintással befizetni a sárga csekket. Az ilyen módon elvégzett bankkártyás csekkfizetés – a
postán történő kártyás fizetéssel szemben – nem minősül készpénzfelvételnek, azaz díjmentes a
felhasználó számára. A közművek részéről nincs szükség nagyszabású fejlesztésre vagy beruházásra,
gyorsan és hatékonyan integrálható a vállalati számlázásba a mobilfizetés, miközben a technológia sokkal
biztonságosabb, mint az interneten történő bankkártyás fizetés.
„A közműszolgáltatók körében újszerű szolgáltatás bevezetésével ügyfeleink magasabb színvonalú
kiszolgálása volt a legfőbb célunk. A számlák kiegyenlítésére az eddig meglévő lehetőségek mellé egy
továbbit kínálunk, ami amellett, hogy egyszerű és gyors, kifejezetten kényelmes és rugalmas fizetési
forma. A QR-kód lehetőséget ad arra, hogy a számla megérkezése után azonnal befizessük a díjat,
elkerülve a postai sorban állást és a várakozás kényelmetlenségeit. A MasterCard Mobile sokkal
komfortosabbá teszi a fogyasztók számára a velünk való kapcsolattartást.” – mondta el Hevesi Sándor, a
Szegedi Vízmű Zrt. gazdasági igazgatója. „Októbertől már minden csekkes fizetési móddal fizető ügyfél
számlájára rákerül a QR kód, sőt, az év végéig az első 100 mobiltelefon segítségével fizető fogyasztó
számlájából 500 forintot jóváírunk, hogy ezzel is népszerűsítsük az új fizetési lehetőséget.”
„A Cellum Sales House jelenleg 40 különböző közművállalattal tárgyal a mobilfizetés bevezetésének
lehetőségeiről. 2012. év végére egy tucat fölött lesz azoknak a közműszolgáltatóknak a száma, akiknél
elérhető lesz ez a fizetési mód” – mondta el Martényi Attila, a Cellum Global Zrt. Közép-Kelet-Európai
régióért felelős kereskedelmi igazgatója. „A mobilfizetés alkalmazási lehetőségei közül kétségkívül a QRkódos számla- és csekkbefizetés az egyik legnépszerűbb. A Magyar Telekom után a közműszolgáltatók
közül is egyre többen fedezik fel az ebben rejlő potenciált. A jövő évben a közművek lehetnek a
mobilfizetési kultúra hazai motorjai” – tette hozzá.
De nem a szegedi cég az egyetlen az innovatív fizetési módszert támogató szolgáltatók közül.
Dunavarsány és térsége vízmű-vállalata, a DTV Zrt., valamint a Pest és Nógrád megyékben regionális
hulladékgazdálkodási rendszert üzemeltető Zöld Híd Kft. ügyfelei is fizethetik csekkjeiket mobiltelefonnal.
Az alkalmazást fejlesztő Cellum arra számít, hogy a jövő év igazi mobilfizetési boom lehet a hazai
közművállalatoknál.
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Háttér:
Szegedi Vízmű Zrt. – www.szegedivizmu.hu
A Szegedi Vízmű Zrt. Szeged és Algyő közigazgatási területén szolgáltat. A Társaság elsődleges célja a
szolgáltatási terület lakosságának, intézményeinek, iparának egészséges ivóvízzel való ellátása, valamint
a keletkezett szennyvizek és csapadékvizek elvezetése, tisztítása és annak a természeti környezetbe
történő visszavezetése.
A Társaság óvja, védi a rábízott vízkészletet, amit nem csupán elvesz a környezettől, hanem vissza is
juttatja oda, keresve a környezetet mind inkább kímélő megoldásokat.
A Szegedi Vízmű elkötelezte magát a környezettudatos vállalati magatartás, illetve technológiáinak
szolgáltatásainak folyamatos fejlesztése mellett. Kitűzött céljuk, hogy tevékenységük valamennyi területén
európai szintű és példaértékű vízügyi szolgáltatóvá váljanak.
Cellum: Magyarország vezető, biztonságos mobilfizetési megoldásokat fejlesztő cégcsoportja. A gyorsan
növekvő technológiai vállalatcsoport 2000-ben jött létre, és szorosan együttműködik olyan partnerekkel,
mint a MasterCard, a Magyar Telekom, a Telenor, a Vodafone, az FHB Bank vagy a SPAR. A Cellum
banki biztonsági szintű fejlesztései az m-commerce minden területét lefedik, beleértve a mobil vásárlást, a
mobil fizetési és az érintkezésmentes NFC technológiákat. A cég üzemeltető csapata több mint havi
egymillió biztonságos mobil tranzakciót kezel Magyarországon. A Cellum által fejlesztett MasterCard
Mobile® mobilfizetési alkalmazást egy év alatt több mint 40 ezer ügyfél töltötte le telefonjára. A
cégcsoport 2010-ben kezdte meg nemzetközi terjeszkedését a térségben, leányvállalatot hozott létre
Bulgáriában, Albániában és Ausztriában, 2013-ról pedig újabb piacokon jelenik meg termékeivel. A
Cellum-csoport a közelmúltban megszerezte a PCI DSS megfelelési tanúsítványt. Ezzel a régió mobil
fizetéssel foglalkozó cégei közül elsőként felel meg a legnagyobb nemzetközi kártyatársaságok biztonsági
szabványának. .http://www.cellum.com/

További információ:
Szegedi Vízmű Zrt. Pászti-T. Edit +36 20 418 6686 paszti@szegedivizmu.hu
Lovász Anita (Public Republic Group), +36 30 445-0198, anita.lovasz@publicrepublic.hu

