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Banka CREDITAS umožní ovládání účtů dalších bank a staví novou
FinTech aplikaci
Banka CREDITAS si chce i nadále udržet pozici lídra trhu v otevřeném bankovnictví. Do jejího
internetového bankovnictví budou moci klienti integrovat ode dneška kromě účtu u FIO banky i
účty od Equa banky. Brzy přibude i Air Bank a Česká spořitelna. Banka zároveň oznámila
plánovaný vstup do FinTech oblasti: během letoška chce spustit vlastní otevřenou multibankovní
digitální platformu.
„Směrnice PSD2 umožnila otevřené bankovnictví a integraci účtů dalších bank. My toho jako zatím jediní
na českém trhu využíváme. Ode dneška může náš klient ovládat přes účet u CREDITAS i účty u bank FIO
a Equa, zanedlouho se k nim přidají i Air Bank a Česká spořitelna. A tím rozhodně nehodláme končit chceme integrovat většinu českých bank,“ říká místopředseda představenstva Banky CREDITAS Kamil
Rataj a dodává, že dalším krokem bude rozšíření např. o personal finance management.
V rámci integrovaných účtů dalších bank si klient může na jednom místě zobrazovat zůstatky, zadávat
příkazy, stahovat si výpisy či procházet historii. Konkrétní parametry závisí na API rozhraní dané banky,
nicméně přístup k zůstatkům, historii pohybů a zadávání plateb by měly postupně umožnit všechny banky.
„Otevřené bankovnictví je velká příležitost a součást proměny bankovního trhu jako celku, jako tomu bylo
například u hudby, pronájmů či přepravních služeb. Rozhodně chceme být součástí a hybatelem těchto
změn. Proto nyní pracujeme na nové otevřené multibankovní digitální platformě. Tu bychom chtěli
představit ve druhé polovině roku,“ dodává Kamil Rataj, člen představenstva Banky CREDITAS
zodpovědný za IT.
Platforma nabídne možnost obsluhy účtů různých bank a od počátku se zaměří na propojení finančních i
nefinančních služeb. Na přípravě banka pracuje se zkušenou IT společností Cleverlance Enterprise
Solutions, mezi jejíž klíčové produkty patří zejména multikanálové řešení, PSD2 API a agregace českých i
zahraničních bank.
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INFORMACE O BANCE CREDITAS:
CREDITAS působí na finančním trhu už 22 let. Majoritním vlastníkem banky je finančník a investor Pavel Hubáček. Banka CREDITAS se
zaměřuje především na nadstandardní zhodnocení úspor pro retail, pro firmy pak na míru šité úvěry a bezkonkurenční devizové konverze. Jako
jedna z prvních spustila API a připojila do svého internetového bankovnictví účty dalších bank. V současné době má banka přes 40 tisíc klientů a
bilanční sumu převyšující 31 mld. Kč. Své klienty obsluhuje v šestnácti pobočkách.
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