Press release

Az UniCredit kiterjeszti az együttműködést a
Worldline-nal az Open Banking megoldásokra
Fizetési szolgáltatások és Számlainformációk az ügyfelek kényelme
érdekében egész Európában egyetlen API-n keresztül
Uthrect/Milánó 2022.04.19. – az UniCredit, egyike a legnagyobb Európa-szerte jelen lévő bankok közül
megújította együttműködését a Worldline-al, mely cég nemzetközi szerepet tölt be a pénzügyi
szektorban az Open Banking, harmadik fél által biztosított szegmensben (TPP)
Az együütműködés a Worldline-al az UniCredit számára lehetővé teszi ügyfelei részére, hogy egyetlen
applikáción keresztül számláikat más európai bankokhoz tudják kapcsolni. Lehetővé teszi az Unicreditnek ,
hogy ügyfelei részére hozzáférést biztosítson az ún. Számlainformációs Rendszerhez (AIS) és a Fizetési
Szolgáltatás Rendszeréhez (PIS) és széles lehetőségeket nyit mind az Unicredit, mind ügyfelei számára az
üzleti világban. Az UniCredit a Worldline Open Banking TPP szolgáltatását 2020 óta használja,ezt az
együttműködést a felek most két évvel meghosszabbították.
Költséghatékony elérés, új üzleti lehetőségekhez történő hozzáférési lehetőség a potenciális jövőbeli
növekedési lehetőségek kihasználásához
A Worldline-al történő együttműködés hatalmas előnyt biztosít a hatékonyság területén. Külön-külön
kapcsolatok létrehozása helyett számos bankkal , az UniCredit elérést tud biztosítani egész Európában a
legköltséghatékonyabb és legkiterjedtebb módon egyetlen applikáción keresztül. Ezen az API-n keresztül A
Worldline lehetővé teszi az Unicredit számára, hogy ügyfelei elérhessék a PIS és az AIS rendszereket,
szolgáltatásokat.
Mi több, a Worldline biztonságos Open Banking szolgáltatás infrastruktúrája minden bankot egyetlen API
hozzáférés közelségbe hozza. Ez lehetővé teszi , hogy megszűnjenek a complex fejlesztési igények, melyek
számos különböző integrációt lehetővé tesznek az Unicredt ügyfelei számára, hogy konszolidált képet kapjanak
egyetlen helyen összes vezetett számlájukról egy vagy több banknál. Továbbá lehetőséget nyit számukra, hogy
online tranzakciókat indítsanak más bankszámlájukról ezen applikáción belül is. Ezen felül a Worldline Open
Banking TPP szolgáltatása hozzáférést biztosít számos, remek üzleti lehetőséghez is, akár cégek, akár
magánszemélyek számára
A Worldline az egyik legnagyobb Open Banking szolgáltató Európában. A vállalat 2014 óta dolgozik aktívan a
PSD2/XS2A fejlesztésen, célja, hogy segítse az iparágat a PSD2 gyakorlati működésében. A Worldline
elkötelezett amellett, hogy az Open Bankingben rejlő lehetőségeket teljes mértékben kiaknázza azáltal, hogy
Európa 19 országában elérjen mintegy 3500 bankot, és számos olyan felhasználási lehetőséget biztosít,
lehetővé teszi a bankok számára, hogy gyorsan és hatékonyan hozzanak létre ajánlatot ügyfeleik számára.
Az Open Banking partnerség mellett az UniCredit hosszú távú fizetésfeldolgozási szerződést is kötött a
Worldline-nal az összes SEPA (Single Euro Payments Area) tranzakció, azonnali fizetés, több deviza, belföldi
és nagy értékű fizetés kezelésére Ausztriában és Németországban.
Alessandro Baroni, a Worldline Financial Services üzletágának vezérigazgató-helyettese a következőket
mondja: „Vezető és gyorsan növekvő Paytech vállalatként szeretnénk támogatni ügyfeleinket abban, hogy
regionális piacaikon túl is virágozhassanak az API-vezérelt gazdaságban, és megragadhassák az Open
Banking és az Open Banking nyújtotta lehetőségeket.

„Nyissa meg velünk Pénzügyet. Büszkék vagyunk arra, hogy az UniCredit úgy döntött, hogy meghosszabbítja
meglévő együttműködésünket. Ez azt bizonyítja, hogy elismerik hozzáadott értékünket, és reméljük, hogy
továbbra is támogathatjuk őket az Open Banking útjukon.''
Luca Corsini, az UniCredit tranzakciós és fizetési részlegének vezetője a következőket mondja: „Különböző európai
országokban tevékenykedő vezető bankként egy nagyszabású és Európa-szerte jelenlévő beszállító támogatására
támaszkodunk, hogy megbirkózzunk a kihívásokkal és lehetőségekkel, amivel az ügyfelek szembesülnek. Az elmúlt
két évben a Worldline bizonyította Open Banking képességeit azáltal, hogy költséghatékony elérést biztosít Európaszerte, és lehetővé tette az ügyfeleink által igényelt szolgáltatások elérését. Emellett jelenleg is tovább építünk a
PSD2-ből és az Open Bankingból adódó lehetőségekre.”

A WORLDLINE-RŐL
A Worldline [Euronext: WLN] a fizetési ágazat globális vezető vállalata, és a kereskedők, bankok és elfogadók által
választott technológiai partner. A több mint 50 országban, 20 000 alkalmazottat foglalkoztató Worldline fenntartható,
megbízható és innovatív megoldásokat kínál ügyfeleinek, amelyek elősegítik növekedésüket. A Worldline által kínált
szolgáltatások közé tartozik a bolti és online kereskedelmi elfogadás, a rendkívül biztonságos fizetési tranzakciók
feldolgozása és számos digitális szolgáltatás. 2021-ben a Worldline közel 4 milliárd eurós proforma bevételt termelt.
worldline.com
AZ UNICREDITRŐL
Az UniCredit egy páneurópai kereskedelmi bank, amely egyedülálló szolgáltatási kínálattal rendelkezik
Olaszországban, Németországban, Közép- és Kelet-Európában. A cél az, hogy a közösségeket a fejlődésre
ösztönözze, minden érdekelt fél számára kategóriájában a legjobbat biztosítva, felszabadítva ügyfeleink és
munkatársaink potenciálját Európa-szerte. Több mint 15 millió ügyfelet szolgál ki világszerte.
Minden piacunkon ők állnak tevékenységünk középpontjában. Az UniCredit négy alaprégióban és két
termékfejlesztésben, vállalati és egyéni megoldásokban szerveződik. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy közel
legyünk ügyfeleinkhez, és felhasználjuk a teljes csoport skáláját a legjobb termékek fejlesztésére és kínálására
valamennyi piacunkon. A digitalizáció és az ESG-elvek iránti elkötelezettségünk kulcsfontosságú tényezői
szolgáltatásunknak: segítenek abban, hogy kiválóságot biztosítsunk érdekelt feleinknek, és fenntartható jövőt
teremtsünk ügyfeleink, közösségeink és munkatársaink számára.
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