
Mobile banking, un concept cu prea putina cautare printre clientii bancari
Piata romaneasca de mobile banking a ajuns la peste 25.000 de utilizatori de servicii, in circa trei ani de la
lansarea primului serviciu de acest tip. In conditiile in care, in Romania, sunt inregistrati 5,2 milioane de
abonati ai serviciilor de telefonie mobila si aproximativ patru milioane de detinatori de card, se pare ca
serviciul, care presupune accesarea informatiilor bancare prin telefon, are un impact foarte mic.
?Numarul utilizatorilor serviciului de mobile banking SmartTEL a crescut de la cateva sute la zeci de
mii, in ciuda estimarilor pesimiste, care aveau drept referinta evolutia serviciilor de tip Internet banking in
Romania. Rata de crestere a numarului de clienti a fost, in primele 12 luni, de 29,36%?, ne-a declarat
Rodica Pavaloaia, coordonator StarTEL, primul furnizor de astfel de servicii, in parteneriat cu institutiile
bancare. Primul serviciu de mobile banking, SmartTel, a fost lansat in iulie 2000, iar numarul
utilizatorilor acestui serviciu a ajuns, dupa aproximativ sase luni de functionare, la circa 3000. Acesti
utilizatori foloseau si serviciile de telefonie mobila si, in acelasi timp, erau posesorii unui card emis de
bancile care ofereau la acea data aceasta optiune. Mobile banking este un serviciu care permite accesarea
mai multor informatii financiar-bancare folosind numai telefonul mobil, fara a merge pana la banca, la un
bancomat sau folosind Internetul, indiferent de zi sau de ora. Cateva dintre bancile romanesti ofera, pe
baza unui abonament, obtinerea mai multor tipuri de informatii referitoare la contul de card. Mai precis,
poti afla suma de bani de pe card, ultimele cinci tranzactii care au fost efectuate cu ajutorul
instrumentului de plata, pot fi realizate transferuri de fonduri intre conturile de card de debit, primirea de
alerte pentru toate tranzactiile efectuate la automatele bancare si in magazine. Serviciile de mobile
banking pot fi accesate prin intermediul mesajelor scrise sau a protocolului WAP, in functie de tipul
terminalului pe care il poseda utilizatorul. Accesul la informatiile referitoare la cont pot fi obtinute numai
de la numarul de telefon care a fost declarat in contractul semnat pentru acest serviciu cu banca, iar pentru
accesarea serviciilor de tip browsing, utilizatorul trebuie sa se autentifice prin nume de utilizator si
parola.
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