TISKOVÁ ZPRÁVA
Zonky sází na chytrá digitální řešení. I v době
koronaviru dále inovuje

5. 5. 2020

Ihned po získání licence třetí strany (TPP) od ČNB začalo Zonky jako první na českém trhu
používat PSD2 služby pro zvýšení komfortu a zrychlení úvěrového procesu. Pro rychlé spuštění
PSD2 služby se Zonky spojilo se společností Trask a využilo jejich agregační platformu BAAPI.
Rychlost a flexibilita byly vždy pro Zonky klíčovými hodnotami. Aby jim společnost mohla zůstat
věrná, obrátila se v případě nasazení PSD2 služby na společnost Trask, aby zavedla novou technologii
v podobě platformy BAAPI poskytovanou formou SaaS. Řešení bylo možné uvést do produkce už za
2,5 měsíce od prvního společného setkání. „Řešení BAAPI nám výrazně pomohlo zrychlit implementaci
PSD2 služeb díky jednotnému API. Zároveň je služba pro zákazníky velmi rychlá a pohodlná, což
odpovídá naší vizi, jak má Zonky fungovat," komentuje ředitel vývoje Zonky Stanislav Filipčík.
Projektový tým Zonky měl navíc po většinu délky trvání projektu k dispozici testovací prostředí BAAPI
Mock Bank pro vývoj vlastní aplikace, díky kterému mohl vyvíjet své služby už během realizace
projektu. „První schválená půjčka tak proběhla již 14 dní po skončení našeho projektu. Celkem se tedy
bavíme jen o 3 měsících tzv. time to market. Zonky jsme tak stihli podpořit v podzimní úvěrové kampani,“
říká Petr Gába, produktový manager BAAPI.
Prvotní obavy z neochoty uživatelů se navíc nepotvrdily a u dostupných bank je PSD2 služba téměř
výhradním zdrojem dat pro vyhodnocení úvěruschopnosti žadatele, jak potvrzují slova Stanislava
Filipčíka: „Lidé se nebojí službu využít - je bezpečná, mimo jiné i proto, že ji definuje zákon.“ A právě
na tomto digitálním pilíři plánuje Zonky nadále stavět, aby i v roce 2020 bylo lídrem v komfortu a
přívětivosti pro klienty a dále kultivovalo český finanční trh.
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