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AKTUÁLNĚ Z DOMOVA 

Regionálním manažérem Visa 
Europe pro Českou a Slovenskou 
republiku je Marcel Gajdoš 
  
Praha,13.listopadu 2012 - Marcel Gajdoš 

byl jmenován do pozice 
regionálního manažera pro 
Českou a Slovenskou 

republiku společnosti Visa Europe. V této 
roli bude odpovědný za rozvoj obchodních 
aktivit Visa Europe v obou zemích a 
zároveň bude jeho úkolem        posilování 
vztahů a komunikace mezi českými 
a   slovenskými členy Visa Europe. 
  
“Velmi si vážím příležitosti vést Visa 
Europe v České a Slovenské republice. 
Platební sektor v obou zemích prošel za 
posledních 20 let dlouhým vývojem a já 
se těším na práci s týmem Visa Europe, se 
kterým  budeme v dalším rozvoji sektoru 
plateb pokračovat.” vyjádřil se ke svému 
jmenování Marcel Gajdoš. 
  
Marcel Gajdoš má bohaté zkušenosti v oblasti 
platebních karet. Od roku 2006  zastával  
v asociaci Visa Europe funkci Relationship 
manažera pro Českou a Slovenskou republiku. 
Následně získal v roce 2009 pozici Senior 
Relationship manažera pro obě země.  Před 
svým příchodem do společnosti Visa Europe 
působil tři roky ve společnosti UniBanka 
Slovakia a také ve společnosti Wells Fargo v 
USA. Marcel Gajdoš zahájil svou kariéru v 
rodinném podniku, kde se věnoval prodeji. Na 
City University Bellevue získal titul MBA a 
rovněž absolvoval školící bankovní program 
UniCredit bank na Bocconi Univerzitě v Itálii. 
  
Tým Visa Europe v České republice dále tvoří 
Miloslav Kozler, který působí ve společnosti 
Visa již 12 let a to jako regionální manažer a 
zástupce pro Českou a Slovenskou republiku. 
Dalším členem je David Brendl, který pracuje 
ve společnosti Visa Europe od září 2009, kdy 
nastoupil na pozici produktového manažera pro 
mobilní technologie. V současné době je 
zodpovědný za rozvoj trhu mobilních a 
bezkontaktních plateb pro Českou republiku, 
Slovensko, Rakousko a Maďarsko. František 
Jungr je zodpovědný za rozvoj kreditních karet 
ve Střední Evropě a Beneluxu a zároveň za 
vývoj nových produktů v oblasti kreditních karet 

pro region Evropy. Tým VISA Europe od února 
letošního roku posílila Barbora Freimannová, 
která pracuje v oddělení RM support a office 
managementu. Má na starosti hlavně 
organizování ad hoc projektů, koordinaci 
evropských kampaní a řízení vztahů se 
zákazníky. 
  
O asociaci Visa Europe  
V Evropě je v současné době vydáno více než 
460 milionů debetních, kreditních a komerčních 
karet Visa. Za uplynulých dvanáct měsíců (k 
červnu 2012) bylo prostřednictvím těchto karet 
nakoupeno zboží a vybrána hotovost 
v celkovém objemu přes 1,8 bilionu euro a 14 
procent všech spotřebitelských výdajů v rámci 
Evropy je hrazeno prostřednictvím karty Visa, 
z toho přes 80 procent debetními kartami Visa. 
Visa Europe je členská asociace, kterou vlastní 
a provozuje více než 3700 evropských 
členských bank. Asociace byla založena 
v červenci 2004. Visa Europe je nezávislá na 
organizaci Visa Inc. a má exkluzivní, 
nezrušitelnou a trvalou licencí na provoz v rámci 
Evropy, přičemž obě společnosti fungují tak, 
aby byla zajištěna globální operační synchronie. 
Jakožto specializovaný evropský platební 
systém dokáže asociace rychle a pružně 
reagovat na konkrétní požadavky evropských 
bank a jejich klientů – držitelů karet i 
obchodníků. Zároveň efektivně pomáhá 
naplňovat cíl Evropské komise, čímž je 
vytvoření skutečného vnitřního platebního trhu. 
Visa je jedním z nejrozšířenějších platebních 
systémů světa.  
 
Visa/PLUS je jednou z největších světových sítí 
b a n k o m a t ů  n a b í z e j í c í  p ř í s t u p 
k místní měně ve více než 200 zemích světa. 
V í c e  i n f o r m a c í  n a j d e t e  n a 
www.visaeurope.com 
  

cardmag l roman kotlán l grayling 
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M a s t e r C a r d  o c e n i l  d e s e t 
výjimečných projektů platebních 
karet, prim hrály ty inovativní 
 
Praha, 21. ledna 2013 - Společnost 

MasterCard® ocenila výjimečné 
počiny v kartách za rok 2012. 
Z á s t u p c ům  o c e n ě n ý c h 
bankovních domů předal ceny 
generální ředitel MasterCard 

Europe pro Českou republiku Miroslav Lukeš na 
slavnostním setkání 10. ledna v prostorách 
Žižkovské televizní věže. Osm bank si odneslo 
celkem deset prestižních trofejí. 

                
„Rok 2012 přinesl na trh nebývalé množství 
inovací. Banky si čím dál více uvědomují 
význam karet pro obsluhu klienta i profitabilitu 
v porovnání s jinými produkty, což přitahuje 
jejich pozornost a nebojí se originálních řešení. 
Proto jsme se rozhodli vybrat výjimečné počiny 
a jako satisfakci a motivaci je ocenit“, říká 
Miroslav Lukeš, generální ředitel MasterCard 
Europe pro Českou republiku, a dodává: „Výběr 

byl náročný, ale 
jsme samozřejmě 
rádi, že se banky 
o b r a c e j í 
s  i nova t i vn ím i 
projekty právě na 
M a s t e r C a r d . 
Chceme být hybnou 
silou rozvoje trhu, a 
proto jsou pro nás 
inovace klíčové. Vše 
nasvědčuje tomu, 
že těžký výběr 
budeme mít i tento 
rok.“ 

Foto: Peter Demjanovič, ředitel  
útvaru Karty ČSOB a  
Libor Svoboda, manažer  
Produktů a služeb Era (ČSOB) 
 

 

cenu od generálního manažera MasterCard Europe pro Českou republiku 
Miroslava Lukeše přebírá Marie Hešnaurová, ředitelka rozvoje platebních karet 
ČS  
 
 

Hlavní ceny získaly Česká spořitelna a Era (ČSOB) Era 
(ČSOB) zvítězila v kategorii Issuer of 2012 
(Vydavatelská banka roku 2012).  Jako první uvedla 
inovovaný produkt Debit MasterCard a s edukační 
kampaní rozeslala velkému množství zákazníků. 

 
Česká spořitelna měla podle nárůstu počtu terminálů 
akceptujících MasterCard PayPass největší zásluhu na 
rozšíření akceptační sítě PayPass mezi obchodníky a 
získala tak titul Acquirer of 2012. Za zmínku stojí také 
úsilí investované do edukace obchodníků. 

 
GE Money Bank byla oceněna v kategorii Issuing 
Innovation 2012. V České republice jako první zavedla 
inovativní NFC platby na masově rozšiřitelné bázi, 
zákazníci je můžou naplno využívat od letošního ledna. 
Nová technologie umožní integrovat do telefonu s NFC 

debetní i kreditní kartu. 
 

ČSOB dostala cenu v kategorii Acquiring Innovation 
2012 za rozvoje akceptace pro nový typ mobilních 
plateb MasterCard Mobile. Vzdálené mobilní platby 
poprvé představila veřejnosti v červnu 2012 a postarala 
se o jejich rozšíření mezi obchodníky. Uživatelům 

přináší MasterCard Mobile především jednoduchost, bezpečnost a 
pohodlí při placení. 
 

Equa bank jako první začala s vydáváním předplacené 
karty na nálepce MasterCard PayPass, za což byla 
oceněna cenou za Inovace v předplacených kartách 
2012 (Prepaid Innovation) 2012). Samolepku stačí 
nalepit na telefon a používat k placení. Je předplacená, 

takže k ní není potřeba žádný účet a hodí se i jako dárek. 
 

Ocenění za Prémiový produkt roku 2012 (Premium 
Product 2012) převzala Raiffeisenbank, jejíž privátní 
bankovnictví Fridrich Wilhelm Raiffeisen uvedlo na 
český trh kartu World Elite. Karta World Elite je 
nejprestižnější v České republice díky mimořádnému 

rozsahu benefitů v oblasti pojištění a služeb, ale také exkluzivnímu 
stříbrnému logu MasterCard. Protože se vydávání karty World Elite 
řídí náročnými pravidly, je Raiffeisenbank jednou z méně než 100 
bank, které mají oprávnění v Evropě tuto kartu vydávat.  
 

Trofejí kategorie Multifunkční karta roku 2012 
(Multifunctional Card 2012) byla oceněna Citibank. Citi 
Opuscard je první multifunkční, tedy zároveň 
transportní i platební kartou na trhu. Kreditní karta Citi 
Opuscard spojuje výhody krajské multifunkční karty 

Opuscard a kreditní karty Citi Life. S jednou kartou  tak mohou 
zákazníci cestovat veřejnou dopravou v Libereckém kraji a zároveň ji 
používat k běžným platbám v obchodech v tuzemsku, ale i po celém 
světě, na internetu nebo k výběrům hotovosti z bankomatu.   
 

S Největším karetním projektem ve veřejném sektoru 
roku 2012 (Public Sector Project 2012) přišla Česká 
spořitelna. Její sKartu dostanou postupně všichni 
příjemci sociálních dávek s výjimkou důchodů a 
nemocenské. Celkem půjde o zhruba 900 tisíc lidí. 

sKarta svým majitelům nabízí hlavně dostupnost a pohodlí, nemusí 
už pro dávky na poštu či úřad. MasterCard si obzvláště cení 
edukačního úsilí, které Česká spořitelna vynakládá, což v dlouhém 
období zcela jistě povede k dalšímu rozvoji karetního trhu. 
 

Komerční kartou roku 2012 (Commercial Card 2012) je 
Korporátní karta Komerční banky. Mezinárodní 
embosovaná karta MasterCard Corporate Card je 
kreditní karta určená firmám, kterým umožní 
spravování jejich finančních výdajů.  

 
Nejefektivnější marketingovou kampaň roku 2012 
(Most Effective Marketing Campaign 2012) připravila 
banka PPF/Homecredit. Ve spolupráci s obchodním 
řetězcem Tesco dál rozvíjí společný produkt MasterCard 
Tesco Clubcard a získává další zákazníky.  

 
cardmag l roman kotlán l ogilvy 
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Visa Europe pokračuje  
v rozšiřování akceptační sítě po 
celé České republice 
 
Praha, 16. listopadu 2012 - Visa Europe v 

roce 2013 rozšířuje svou 
akceptační síť i do 
menších a středních 

podniků v celé řadě regionů Čech, Moravy 
i Slezska. Ve spolupráci s bankami (Česká 
spořitelna, Československá obchodní 
banka, Komerční banka, Raiffeisenbank a 
Unicredit Bank Czech Republic) 
odstartovala Visa Europe projekt na 
podporu plateb pomocí platebních karet. 
Od února do srpna 2013 bude v rámci 
pilotního programu nainstalováno do 
provozu 2500 bezkontaktních terminálů 
po celé České republice. 
 
“Letošní průzkum, který jsme uskutečnili, 
ukázal, že držitelé karet platí nejčastěji v 
lékárnách, na čerpacích stanicích a v 
supermarketech. Naopak v menších 
obchodech a restauracích platby kartou 
využívají nejméně. Naším záměrem je 
tedy projekt platebních bezkontaktních 
terminálů realizovat převážně v menších 
městech, a to právě se zaměřením na 
místa, jako jsou menší obchody a 
restaurace, ve kterých terminály doposud 
chybí. Příklady ze zahraničí nám potvrdily, 
že s rozšířenější akceptační sítí se zvyšuje 
podíl karetních transakcí. Visa si zároveň 
uvědomuje důležitou roli obchodníků při 
změně návyků držitelů karet, a proto 
s nimi chce při rozvoji akceptační sítě a 
využitelnosti platebních terminálů aktivně 
spolupracovat. Podle obchodníků má 
společnost Visa nejpříznivější strukturu 
poplatků na českém trhu.“ vysvětluje 
Marcel Gajdoš, obchodní ředitel asociace Visa 
Europe pro Českou republiku a Slovensko. 
 
Technologie bezkontaktních terminálů je ideální 
právě pro platby v obchodech a restauracích, 
kde jsou placené částky nízké a důležitá je 
především rychlost. Platební karty nabízejí 
pohodlnou, bezpečnou a rychlou alternativu k 
platbě v hotovosti, protože výrazně zkracují 
dobu transakce a jejich použití je velmi snadné. 
Tyto skutečnosti přispívají k vyšší věrnosti 
zákazníků a vedou je k opakovaným nákupům.  
 
“Momentálně je v České republice 12 000 
bezkontaktních terminálů, které akceptují 
karty Visa, z nichž největší síť má Česká 

spořitelna. Mezi obchodníky, kteří tyto 
služby nabízejí, patří např. Globus, Billa, 
Albert, McDonalds, Obi, Ikea a další.“ 
dodal Marcel Gajdoš. 
 
Bezkontaktní terminály využívají rádiové vlny 
NFC (Near Field Communication), jež podporují 
i některé mobilní telefony. Tato technologie 
zajišťuje výměnu platebních dat mezi mobilním 
telefonem a kartou nebo speciální čtečkou v 
obchodě. Zákazník před touto čtečkou doslova 
jen mávne kartou nebo mobilním telefonem a 
platba je automaticky provedena. Mezi hlavní 
výhody tohoto systému patří bezesporu větší 
počet klientů v obchodech a vyšší tržby 
(průzkumy potvrdily, že lidé utrácejí kartou více 
než při platbě v hotovosti), rychlejší odbavení a 
snížení nákladů a rizika pro obchodníky 
(manipulace s hotovostí).Visa Europe má 
největší akceptační síť na světě ve více než 200 
zemích a je také největším platebním systémem 
v ČR v počtech vydaných karet.  
 
O asociaci Visa Europe  
V Evropě je v současné době vydáno více než 
460 milionů debetních, kreditních a komerčních 
karet Visa. Za uplynulých dvanáct měsíců (k 
červnu 2012) bylo prostřednictvím těchto karet 
nakoupeno zboží a vybrána hotovost 
v celkovém objemu přes 1,8 bilionu euro a 14 
procent všech spotřebitelských výdajů v rámci 
Evropy je hrazeno prostřednictvím karty Visa, 
z toho přes 80 procent debetními kartami Visa. 
Visa Europe je členská asociace, kterou vlastní 
a provozuje více než 3700 evropských 
členských bank. Asociace byla založena 
v červenci 2004. Visa Europe je nezávislá na 
organizaci Visa Inc. a má exkluzivní, 
nezrušitelnou a trvalou licencí na provoz v rámci 
Evropy, přičemž obě společnosti fungují tak, 
aby byla zajištěna globální operační synchronie. 
Jakožto specializovaný evropský platební 
systém dokáže asociace rychle a pružně 
reagovat na konkrétní požadavky evropských 
bank a jejich klientů – držitelů karet i 
obchodníků. Zároveň efektivně pomáhá 
naplňovat cíl Evropské komise, čímž je 
vytvoření skutečného vnitřního platebního trhu. 
Visa je jedním z nejrozšířenějších platebních 
systémů světa.  
 
Visa/PLUS je jednou z největších světových sítí 
b a n k o m a t ů  n a b í z e j í c í  p ř í s t u p 
k místní měně ve více než 200 zemích světa. 
V í c e  i n f o r m a c í  n a j d e t e  n a 
www.visaeurope.com 
  

cardmag l roman kotlán l grayling 
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ZE ZAHRANIČÍ 
MasterCard bude pořádat Global 
Payments Symposium na kongresu 
Mobile World Congress 2013 
 
Událost, při které se sejdou přední 
představitelé průmyslu z celého světa, 
aby probrali mobilní technologie a 
budoucnost placení  

 
Praha 5. února 2013 - MasterCard oznámil 

pořádání sympozia MasterCard 
Mob i l e  Paymen ts  G loba l 
Symposium - celodenní diskuze 
na témata jako NFC, mobilní 
peníze a budoucnost plateb. 

Symposium se bude konat v úterý 26. února 
2013 a bude výjimečnou akcí o mobilních 
platbách na kongresu Mobile World Congress 
(MWC) 2013, největší mobilní konferencí a 
výstavě na světě, která se letos bude konat od 
25. do 28. února v Barceloně ve Španělsku.  
 
Mobile Payments Global Symposium je 
sponzorováno společností MasterCard. Program 
symposia se bude skládat z pěti regionálních 
zasedání. Každé z nich bude věnováno 
budoucím trendům a klíčovým tématům 
spojeným s budoucností placení, mezi nimiž 
budou např.:  
Mobilní platby a začleňování nových 
platebních metod na finanční trh 
Nakupování pouhým kliknutím nebo 
dotykem  
Role mobilní technologie v prostředí 
„world beyond cash“ 
Mobilní peníze a jejich evoluce  
NFC: aktuální a budoucí stav 
bezkontaktních plateb přes mobilní 
telefon 
Společně s MasterCard povedou tyto diskuse 
vedoucí pracovníci a odborníci na obchodní, 
telekomunikační, bankovní a platební průmysl 
z celého světa.  
Asie a Tichomoří: Infocomm Development 
Authority of Singapore, NTT, DOCOMO, a 
Telecom NZ 
Evropa: Boots UK, Deutsche Telekom AG, ING a 
Turkcell 
Latinská Amerika a Karibik: Caixa Ecomomica 

Federal, TIM, a Wanda   
Střední východ a Afrika: airtel Africa, Etisalat, a 
Qtel Group 
Severní Amerika: Citi, Isis, a Rogers 
Communications 
„Velmi nás těší, že můžeme do Barcelony 
svolat některé z nejschopnějších lidí 
z obchodu, telekomunikací, bankovnictví 
a plateb. Tito odborníci budou diskutovat 
o propojení fyzického a digitálního světa a 
mobilních plabách a způsoby, jakými 
zákazníci budou v budoucnu nakupovat 
zboží,“ řekl Ed McLaughlin, vedoucí 
rozvíjejících se plateb ve společnosti 
MasterCard. 
Více informací najdete na: http://
www.mobileworldcongress.com/mastercard/ 
 
O společnosti MasterCard 
MasterCard (NYSE: MA), www.mastercard.com, 
je globální platební a technologická společnost. 
Zajišťuje fungování nejrychlejší procesní sítě 
platebních transakcí na světě. Propojuje 
uživatele, finanční instituce, firmy, vlády a 
společnosti ve vice než 210 zemích a územích. 
Produkty a řešení MasterCard dělají každodenní 
obchodní aktivity - jako nakupování, cestování, 
řízení byznysu a financí – jednodušší, 
bezpečnější a efektivnější pro každého. 
Následujte nás na Twitteru @mastercardnews, 
diskutujte s námi na The Heart of Commerce 
Blog a odebírejte naše novinky. 

cardmag l roman kotlán l ogilvy 
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Poprvé v Evropě překročily roční 
výdaje držitelů debetních karet  
Visa 1 bilion EUR 
  
V oblasti e-commerce došlo v loňském 
roce k nárůstu o 16%. Útraty 
prostřednictvím online nákupů poprvé 
dosáhly vrcholu 200 miliard euro. Visa 
předpovídá, že nejméně jedna třetina 
všech evropských spotřebitelů bude do 
roku 2020 používat digitální peněženky 
V.me by Visa.   
 

Praha, 28. ledna 2013 - Roční útraty debetními 
kartami Visa napříč Evropou 
poprvé překročily 1 bilion 
euro. Asociace Visa Europe v 

rámci svých výročních výsledků zveřejnila údaj, 
který představuje meziroční nárůst o 8.8% (30. 
9. 2011 až 30. 9. 2012).  

Navzdory obtížné ekonomické situaci útraty 
držitelů karet Visa na prodejních místech 
vzrostly o 8,0% na 1,3 bilionu euro. Na tomto 
zvýšení se podílel i 16% nárůst v oblasti         e
-commerce, který se zařadil mezi nejrychleji 
rostoucí odvětví společnosti Visa Europe. 
Výdaje prostřednictvím karet Visa formou online 
nákupů poprvé dosáhly částky 200 miliard euro 
(202 mld) a tvoří tak více než 20% 
zpracovaných transakcí společnosti Visa Europe. 
Každé 1 euro z 6,75 je v Evropě utraceno právě 
kartou Visa. 
 
Růst byl také silný v dalších klíčových oblastech, 
kde Visa Europe působí. Útraty prostřednictvím 
komerčních karet se navýšily o 17,6% a útraty 
prostřednictvím předplacených karet vzrostly o 
18,3%. 
Visa Europe je členská organizace poskytující 
široké spektrum služeb svým členům a 
dlouhodobě pracuje s vysokoobjemovým a 
nízkonákladovým obchodním modelem. Už 
druhým rokem její tržby přesahují 1miliardu 
euro (1,11 mld). Dále Visa Europe dosáhla před 
zdaněním přebytku ve výši 260 milionů euro, 
které budou znovu použity k investicím do 
obchodních aktivit Visa a také ke zhodnocení 
kapitálu a rezerv. Asociace Visa Europe 
investovala za posledních šest let více než 
1miliardu euro do své technologie a 
infrastruktury, investice putovaly také do 
vybudování silné a bezpečné platební platformy, 
ze které se již vyvíjí nová generace technologií. 
Asociace pokračuje v poskytování 
bezkonkurenčně nejlépe zabezpečených plateb 
zákazníkům, velkoobchodníkům i 

maloobchodníkům. Už druhým rokem po sobě 
se podíl zneužitých karet ocitl na historickém 
minimu (v celé Evropě činí 0,04%). 
 
V roce 2013 dojde ke spuštění produktu V.me 
by Visa. Tato digitální peněženka bude jako 
první uvedena na trhu ve Velké Británii, Francii 
a Španělsku. Visa Europe věří, že do roku 2020 
bude V.me používat jedna třetina všech 
evropských spotřebitelů. 
V.me by Visa umožňuje zákazníkům za pomoci 
karet od různých poskytovatelů provést  
on-line transakci pouhým kliknutím poté, co se 
přihlásí do služby prostřednictvím internetového 
prohlížeče na svých chytrých telefonech, 
tabletech, počítačích nebo noteboocích. 
Digitální peněženka V.me je výjimečně 
bezpečná, chrání citlivé údaje o zákazníkovi 
před zneužitím ze strany on-line obchodníka  a 
používá víceúrovňovou bezpečnostní technologii 
Visa. Služba V.me se bude i nadále vyvíjet, aby 
se plnohodnotně začlenila mezi již zaběhnuté 
platební technologie Visa, včetně 
bezkontaktních transakcí na prodejních místech 
či při přímém prodeji z „ruky do ruky“. V tomto 
roce budeme nadále sledovat rozvoj 
bezkontaktních plateb kartou a mobilními 
zařízeními. Bezkontaktní transakce se v roce 
2012 zčtyřnásobily a Visa Europe předpovídá 
stejný růst i v  roce 2013. Dle očekávání bude 
v roce 2013 po celé Evropě nabízet 
bezkontaktní mobilní platební služby už 40 
vydavatelů a na konci tohoto roku bude 
schopno provádět bezkontaktní platby okolo 80 
druhů smartphonů, které budou společností 
Visa certifikovány. 
 
"Asociace Visa Europe v loňském roce 
dokázala i navzdory obtížným 
ekonomickým podmínkám pokračovat ve 
svém úspěšném podnikání. Debetní karty, 
které představují téměř 80% útrat 
kartami Visa, si udržely silné tempo růstu 
a oblast e-commerce se zapsala mezi 
nejrychleji rostoucí odvětví našeho 
podnikání. Předpokládáme, že i v 
budoucnosti dále poroste, neboť trh pro 
tento druh služeb teprve dozrává“, 
předpovídá Małgorzata O´Shaughnessy, 
generální manažerka Visa Europe pro Polsko, 
Českou a Slovenskou republiku a doplňuje:  
 
"Investovali jsme zejména do technologie 
a bezpečnosti, která nám pomohla zajistit 
nejen 100% dostupnost zpracování, ale 
také rekordně snížila počet zneužitých 
karet za rok 2012. Zároveň nám tato 
investice umožnila předvést bezkontaktní 
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mobilní platby na Letních olympijských 
hrách v Londýně. Vedle toho podpoří i 
nástup nových platebních technologií 
během tohoto roku. Naší hlavní prioritou 
nyní bude poskytnout zákazníkům 
rychlejší a bezpečnější způsoby mobilních 
plateb a pracovat budeme i na dalším 
přijetí mobilních zařízení, která umožňují 
využívat naše platební služby. Posledních 
šest let jsme strávili přípravou a 
budováním evropské platební 
infrastruktury pro podporu evropského 
obchodu a poskytování nových platebních 
technologií. Rok 2013 bude ve znamení 
bezkontaktních mobilních plateb a vůbec 
prvního uvedení digitálních peněženek do 
praxe.“ Víme, že zákazníci a maloobchodníci 
plně důvěřují nových technologiím společnosti 
Visa, které jsou spolehlivé, bezpečné a 
přizpůsobivé. Právě tato kombinace inovací a 
silné infrastruktury vysvětluje, proč Visa i 
nadále zůstává v čele platebních technologií 
v Evropě, uzavírá Małgorzata 
O´Shaughnessy.  
 
cardmag l roman kotlán l grayling 
 
 
 
 
 

Visa Europe: Londýnské autobusy  
umožňují bezkontaktní platbu 
 
Londýn/Praha, 14. prosince 2012 - 

Londýnské autobusy od 
dnešního dne poskytnou 
cestujícím možnost platit 

bezkontaktní platební kartou. Londýnská 
doprava (TfL - Transport for London) 
nabízí možnost bezkontaktní platby 
v téměř 9 000 legendárních červených 
autobusech, které denně přepraví přes 
6,5 milionů cestujících.  
 
Plánujete nákupy v Londýně? Pokud vlastníte 
bezkontaktní platební kartu Visa pay Wave, už 
dnes ji budete moci použít v londýnské městské 
hromadné dopravě. Od dnešního dne budou 
moci návštěvníci Londýna platit na svých 
cestách formou bezkontaktní karty Visa 
payWave nebo aplikace Visa payWave pro 
mobilní telefony, které jednoduše přiloží 
ke žlutým skenovacím zařízením určeným pro 
karty městské hromadné dopravy, tzv. Oyster 
card.  
 
Bezkontaktní platební terminály v autobusech 
budou zpočátku cílené hlavně na cestující, jež 
nemají peníze v hotovosti nebo patří mezi 

uživatele Oyster karty, kterou ztratili či si ji 
nestihli nabít. Snížená cena jízdného uhrazená 
bezkontaktní kartou Visa payWave nebo Oyster 
kartou přinese uživatelům úsporu téměř jedné 
britské libry oproti ceně lístku, který by byl jinak 
zaplacen v hotovosti. Cílem projektu zavádění 
bezkontaktních platebních karet v hromadné 
dopravě je nahradit do roku 2017 veškeré 
Oyster karty bezkontaktními platebními kartami 
Visa payWave. Koncem příštího roku rozšíří 
londýnská hromadná doprava své bezkontaktní 
platební terminály napříč všemi londýnskými 
zónami, které zahrnují již zmiňované autobusy, 
dále metro, vlaky a také lodní dopravu. 

O asociaci Visa Europe  
V Evropě je v současné době vydáno více než 
460 milionů debetních, kreditních a komerčních 
karet Visa. Za uplynulých dvanáct měsíců (k 
červnu 2012) bylo prostřednictvím těchto karet 
nakoupeno zboží a vybrána hotovost 
v celkovém objemu přes 1,8 bilionu euro a 14 
procent všech spotřebitelských výdajů v rámci 
Evropy je hrazeno prostřednictvím karty Visa, 
z toho přes 80 procent debetními kartami Visa.  
 
Visa Europe je členská asociace, kterou vlastní 
a provozuje více než 3700 evropských 
členských bank. Asociace byla založena 
v červenci 2004. Visa Europe je nezávislá na 
organizaci Visa Inc. a má exkluzivní, 
nezrušitelnou a trvalou licencí na provoz v rámci 
Evropy, přičemž obě společnosti fungují tak, 
aby byla zajištěna globální operační synchronie. 
Jakožto specializovaný evropský platební 
systém dokáže asociace rychle a pružně 
reagovat na konkrétní požadavky evropských 
bank a jejich klientů – držitelů karet i 
obchodníků. Zároveň efektivně pomáhá 
naplňovat cíl Evropské komise, čímž je 
vytvoření skutečného vnitřního platebního trhu. 
Visa je jedním z nejrozšířenějších platebních 
systémů světa.  
 
Visa/PLUS je jednou z největších světových sítí 
b a n k o m a t ů  n a b í z e j í c í  p ř í s t u p 
k místní měně ve více než 200 zemích světa. 
V í c e  i n f o r m a c í  n a j d e t e  n a 
www.visaeurope.com 
  

cardmag l roman kotlán l grayling 
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No-noise & the silence room v Selfridges v Londýně 
 
Londýn/Praha, únor 2013 - Londýnský obchodní dům Selfridges přichystal pro své klienty a 
návštěvníky zajímavý marketingový koncept. Pro návštěvníky domu, kteří se chtěli alespoň na chvilku 
přenést do jiného časoprostoru připravilo vedení obchodního domu  „the silence room, the 
ultralounge“, kde měli nakupující možnost si v tichem prostředí odpočinout popř. zamyslet nad 
inspirací, kterou jim jejich obchodní dům připravil. 

Další lahůdkou pro kupující bylo velmi originální pojetí nabídky vybraných produktů, které byly na 
omezenou dobu 13.1. - 24.2.2013 prodávány bez označení, tj „no-noise“. Mezi nabízeným zbožím 
nechyběly takové položky jako marmeláda Marnite, jeany Levi´s, kečup Heinz, fazole Heinz, krém 
Clinique, sluchátka Dre a další. Zboží bylo možné koupit i v eshopu uvedeného obchodního domu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
cardmag l roman kotlán l foto selfridges l http://nonoise.selfridges.com 
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Kate Upton znovu ve Sports Illustrated 
 
Kate Upton, narozená *10.6.1992 v Michigan - USA, ovládla nejen Ameriku 
… Její fotky v prestižním Sports Illustrated vzbuzují velké vášně a 
nenechávají klidným kdejakého čtenáře. Kate Upton nafotila celou řadu 
obálek a pictorialů do modních či lifestyleových magazínů jako je VOGUE, 
GQ, MUSE. Dosavadním vrcholem zájmu o tuto mladou modelku se však 
stalo focení pro Sports Illustrated Swimsuit 2013 v mrazivé Antarktidě, kde 
modelka fotila pouze v plavkách. Světoví marketéři a reklamní mágové hledají pro fotoreportáže velmi 
často právě originální spojení s místem … nutno podotknout, že se záměr v tomto případě povedl. 
Magazín cardmag sice u focení nebyl, nicméně přináší svým čtenářům alespoň převzaté zahraniční 
obrazové materiály. 

O KOM SE MLUVÍ 
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KARTY V ČÍSLECH 
Praha, 15.2.2013 - Sdružení pro bankovní karty (SBK) vydává tiskovou zprávu k vývoji 

v oblasti platebních karet v roce 2012 na domácím trhu. Statistické 
ukazatele za rok 2012 jsou členěné na základní oblasti, tj. vydávání 
karet, instalované bankomaty, oblast akceptačních míst a rozvoj 
internetové akceptace karet.  

 
Agregované statistiky SBK obsahují data od členů SBK, tj. Air Bank, AXA Bank, Cetelem, Citfin, 
Citibank, Commerzbank, ČS, ČSOB, Deutsche Bank, Equa Bank, Fio banka, GE Money Bank, ING Bank, 
J&T Banka, KB, LBBW Bank, PPF Banka, Raiffeisenbank, Raiffeisenbank im Stiftland, Unicredit Bank, 
Volksbank, CCS, Essox, Euronet, Diners Club, Home Credit, Zuno Bank 

 
Počet vydaných karet 

 
Počet vydaných bankovních platebních karet v ČR dosáhl k 31.12.2012 celkem 10 172 883, z toho 
debetních karet   7 636 852 
kreditních karet   2 269 397 
charge karet         266 631 
čipových karet  9 912 958 

 
Komentář: Meziročně celkový počet platebních karet mírně vzrostl o 1,42%, počet debetních karet 
vzrostl o 2,44%, počet kreditních karet mírně poklesl o 0,84%. Z hlediska migrace karet na čipovou 
technologii se ČR řadí k nejaktivnějším  zemím v Evropě; v současné době je čipových téměř 97% 
všech platebních karet. 
 
Bankomaty 
 
K 31.12.2012 bylo v ČR v provozu 4 299, z toho 2.022 na pobočkách bank 
počet výběrů v bankomatech v roce 2012    179 521 237 transakcí 
objem výběrů v bankomatech v roce 2012                654 748 191 000 Kč 
 
Komentář: Meziročně se zvýšil počet instalovaných bankomatů o 5,3%. Počet výběrů z bankomatů 
v ČR se meziročně zvýšil o 3% a objem vybrané hotovosti se zvýšil o 1,6%. Průměrná vybíraná částka 
z bankomatu byla 3.647 Kč. Z hlediska migrace bankomatů na čipovou technologii dosáhla ČR 100% 
 
Obchodní místa 
 
K 31.12.2012 bylo v ČR 73 991 obchodních míst akceptujících karty, z toho  
počet provozoven vybavených POS     64 365 
počet provozoven vybavených pouze imprinterem       4 231 
počet internetových obchodů akceptujících karty     3 767 
počet provozoven poskytujících službu cash back      6 523 
 
Komentář: Meziročně vzrostl počet obchodních míst akceptující karty o 5,9%, počet internetových 
obchodů (e-shopů) akceptujících karty se meziročně zvýšil o 9,4%; meziročně narostl počet míst 
poskytující službu cash back o 21,5%. Z hlediska migrace POS na čipovou technologii dosáhla ČR 
téměř 100%. 
 
Internetové obchody 
 
Počet internetových obchodů, akceptujících karty k 31.12.2012 dosáhl 3 767 e-shopů 
počet e-shopů              3 767 
počet transakcí v roce 2012                   8 640 082 
objem transakcí v roce 2012            8 854 818 000 Kč 
Komentář: Počet internetových plateb hrazených kartou vzrostl meziročně o více než 54%; objem 
nákupů uhrazených kartou vzrostl meziročně o téměř 40%. Průměrná částka uhrazená kartou 
v internetovém obchodě byla 1.025 Kč. 
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Cash back 
 
Počet obchodních míst v ČR poskytujících k 31.12.2012 službu cash back vzrostl na 6 523 
počet obchodů               6 523 
počet transakcí v roce 2012             480 452 
objem transakcí v roce 2012           555 876 000 Kč 
Komentář : Meziročně stoupl počet Cash back transakcí o více než 21%. Objem hotovostních transakcí 
na pokladně obchodních míst se meziročně zvýšil o více než 29%. Průměrná částka výběru na 
pokladně v rámci transakce byla 1.156 Kč 
 
Používání karet 
 
Používání platebních karet lze interpretovat mj. z hlediska srovnání použití karet na platebních 
terminálech v obchodních místech (POS) a v bankomatech (ATM) 
počet transakcí v obchodních místech v roce 2012                308 186 163 
počet výběrů hotovosti z bankomatů v roce 2012                172 378 087 
objem transakcí v obchodních místech v roce 2012          283 834 301 000 Kč 
objem výběrů v bankomatech v roce 2012           629 510 831 000 Kč 
 
Komentář : Domácí držitelé karet jednoznačně dávají přednost používání karet v obchodech na úkor 
výběrů hotovosti z bankomatů. Četnost využívání platebních karet přímo za platby v obchodech  oproti 
počtu výběrů z bankomatů byla v roce 2012 vyšší o více než 78%. Finanční objem realizovaných 
transakcí přímo kartami v obchodech představuje 45% výběrů z bankomatů. Meziročně se zvýšil počet 
transakcí v obchodních místech o více než 14%, počet výběrů hotovosti z bankomatů se meziročně 
zvýšil pouze o 2,7%. Průměrná částka uhrazená přímo kartou byla 921 Kč; průměrný výběr hotovosti 
z bankomatu byl 3.652 Kč. 
 
O Sdružení pro bankovní karty  
Sdružení pro bankovní karty je zájmovým sdružením právnických osob - bank příp. i jiných organizací, 
jejichž zájmem je rozvoj platebních karet v České republice a koordinace prací, souvisejících s tímto 
rozvojem. Kompletní statistiky SBK a další informace o SBK naleznete na www.bankovnikarty.cz 
 
© SBK 2013 
 
Kontakty pro media : 

 
  Sirus Zafar          Roman Kotlán 
  předseda          výkonný ředitel 
  SBK            SBK 

         tel.: +420 955 533 050              m: +420 604 727 501 
         e: sirus_zafar@kb.cz            e: roman.kotlan@bankovnikarty.cz  
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London/Praha, únor 2013 -  Londýnská Tate Modern přichystala pro své členy, fanoušky, 
a návštěvníky Londýna hned několik lahůdek z bohaté umělecké kuchyně. Od 21. února 
do 27.května 2013 nabídne obdivovatelům umění jednu z největších retrospektivních 
výstav posledních let - Liechtenstein: A Retrospective.  

Roy Lichtenstein je jedním z ústředních postav amerického Pop Artu, proslulý svou ikonickou tvorbou 
komiksových děl. Londýnská expozice je první komplexní retrospektivní výstava umělce, která 
obsahuje 125 děl, umělcových naprosto zásadních obrazů a soch, stejně tak pozoruhodný výběr prací 
na papíře. Místnost po místnosti londýnské Tate Modern přináší ukázky mimořádného díla, oslavujícího 
vizuální sílu a intelektuální přísnost práce Roye Lichtensteina. Co-kurátorkou expozice je Iria Candel 
z Tate Modern. Více na www.tate.org.uk 

 
 
 
 
 
 
 

cardmag l roman kotlán l reprodukce tate modern l © roy lichtenstein  

LICHTENSTEIN: A RETROSPECTIVE 
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PROFIL ZEMĚ 
Spojené státy americké jsou svou rozlohou 9 826 675 km2 třetím největším státem na světě (po Rusku 

a Kanadě, je 2x větší než Evropa), a to i počtem obyvatelstva 313 847 465 (po 
Číně a Indii, odhad 2012), s hustotou obyv. 32 obyv./km2 (srv. s ČR - 130, UK - 
250, Francie - 111 obyv./km2).  Nejníže položeným místem je Death Valley (-86 
m), nejvyšší horou je Mount McKinley (6 194 m). Nezávislost byla vyhlášena 4. 

července 1776 (Státní svátek), uznána Velkou Británií 3. září 1783; ústava vyhlášena 17. září 1787.  
 
Z historie 
Britské kolonie se odtrhly od mateřské země v r. 1776 a byly na základě smlouvy v Paříži v r. 1786 
uznány jako nový národ ve Spojených státech amerických. Během 19. a 20. století bylo k původním 
13 státům připojeno dalších 37 nových. Národ zažil dvě traumatizující zkušenosti, občanskou válku 
(1861-65 za Abrahama Lincolna), kdy severní státy za Unii porazili separatistickou Konfederaci 11 
jižních států, a velkou depresi 30. let, s ekonomickou recesí během níž asi čtvrtina pracovní síly ztratila 
práci. Vítězství v 1. a 2. světové válce a konec studené války v r. 1991 přispěly k postavení USA jako 
nejmocnějšího státu světa. Od konce 2. světové války ekonomika dosáhla pravidelného růstu, nízkou 
nezaměstnanost a prudký rozvoj technologií.  
 
Ekonomika 
Obyvatelstvo je národnostně velice rozmanité: běloši 80%, černoši 12,85%, asiaté 4,43%, američtí 
Indiáni a původní obyvatelé Aljašky 0,97%, původní Havajané a ostatní obyvatelé ostrovů v Tichém 
oceánu 0,18% (2007 odhad). Pozn. hispánští obyvatelé nejsou uváděni samostatně, neboť statistický 
úřad pokládá za Hispánce osoby španělsko/hispánsko/latinského původu zahrnující původní obyvatele 
Mexika, Kuby, Portorika, Dominikánské republiky, Španělska a střední či jižní Ameriky, žijící ve 
Spojených státech, a kteří mohou patřit do jakékoli rasy nebo skupiny; asi 15,1% jsou Hispánci. Také 
jazykově se jedná o rozmanitou společnost: anglicky mluví 82,1%, španělsky 10,7%, jinými indo-
evropskými jazyky 3,8%, další 3,4% (2000). Náboženství je protestantské 51,3%, římsko-katolické 
23,9%, mormonské 1,7%, jiné křesťanské 1,6%, židovské 1,7%, buddhistické 0,7%, muslimské 
0,6%, jiné nebo neuvedené 2,5%; nepřiřazení 12,1%, bez vyznání 4% (dle sčítání lidu v r. 2007).   
 
Míra růstu populace je 0,9% (v ČR -0,134%, odhad 2012), tj. nárůst o 2 824 627 obyv/rok. Míra 
migrace (2011 odhad) je o 3,62 migrantů/1000 obyv., tedy přírůstek 1 136 128 obyv. Podíl obyvatel 
žijící ve městech: 82% (tj. 257 354 921 mil. obyv., v ČR 74%, 7,53 mil. obyv.). Velká města: New 
York-Newark 19,3 mil., Los Angeles-Long Beach-Santa Ana 12,675 mil., Chicago 9,134 mil., Miami 
5,699 mil., WASHINGTON, D.C. (hl. město) 4,421 mil. (2009). 
 
Spojené státy mají největší a s technologií nejpropojenější ekonomiku na světě, s HDP 49 800 USD na 
hlavu. Americké firmy jsou nejpokročilejší v technologickém rozvoji, zejména v počítačích, lékařství, 
letectví a vojenské technice. Od 1975 připadaly všechny nárůsty příjmů domácností na 20% těch 
nejbohatších. Od 1966 dividendy a zisky z kapitálu rostly rychleji než mzdy nebo jiné kategorie příjmu 
po zdanění. Cena nafty vzrostla o 50% mezi lety 2006 - 2008 a ve stejném období se zdvojnásobilo 
uzavírání bank. Zhroutil se trh s nemovitostmi, vysoké ceny nafty vyvolaly zhroucení hodnoty dolaru a 
zhoršení deficitu zahraničního obchodu, který dosáhl 840 mld. USD v 2008. Krize v hypotékách, 
padající ceny nemovitostí, pády investičních bank, nedostatek úvěrů a globální ekonomický útlum 
vyvolaly v USA v polovině roku 2008 recesi. HDP padalo do 3. čtvrtletí 2009, což přestavovalo 
nejhlubší a nejdelší pokles od velké krize 30. let. Dlouhodobé problémy zahrnují zmrazení příjmů 
nízkopříjmových rodin, nedostatečné investice do upadající infrastruktury, prudce rostoucí náklady na 
zdravotnictví a důchody stárnoucí populace, nedostatek energií a významné deficity běžného účtu a 
rozpočtu.  
 
Pracovní síla čítá 153,6 milionů (49% obyv. v 2011), podíl obyv. ve věku 15-64 let je 66,5% z 
celkového počtu obyvatel, tj. 208,7 mil. V zemědělství pracuje 0,7%, v průmyslu 20,3% a ve službách 
42% obyvatelstva (2009). Výdaje na zdravotnictví jsou 16,2% HDP (2009, v ČR 7,6%), přesto je 
obézních lidí v populaci 33,9% (2006). Výdaje na vzdělání byly ve výši 5,5% HDP (2007, v ČR jen 
4,4% HDP, 2004). Nezaměstnanost činila 9% (28 246 272 obyv.). Míra inflace dosáhla 3,1% (2011). 
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Mezi hlavní zemědělské produkty patří pšenice, kukuřice, ostatní obilniny, zelenina, bavlna, hovězí, 
vepřové, drůbež, ryby. Přírodní zdroje zahrnují: ropu, uhlí, měď, olovo, molybden, fosfáty, uran, 
bauxit, zlato, železnou rudu, rtuť, nikel, potaš, stříbro, tungsten, zinek, ropa, zemní plyn, dřevo. Pozn. 
USA má největší zásobu uhlí na světě, 491 mld. tun (27% světové zásoby).  
Z hlediska platebních karet je důležitý rozvoj komunikační infrastruktury: počet pevných telefonních 
linek dosáhl 146 mil. (2011), počet mobilních čísel vzrostl na 313 mil. (2011). Rozsáhlý telefonní 
systém, s optickými kabely, mikrovlnnými pojítky, koaxiálními kabely a satelitními vysílači, je po Číně 
druhý největší na světě. Počet internetových serverů (zahrnující následující domény .us, .com, .edu, 
.gov, .mil, .net, and .org) dosáhl 505 mil. (2012) a počet internetových uživatelů 245 miliónů (2009). 
Další komunikační infrastruktura již není tak zajímavá z hlediska finančních služeb, jako z pohodlí 
občanského života: síť železnic 224,792 km (v ČR 9 469 km), silnic je 6,506,204 km (včetně 75 238 
km dálnic, 2008). Vodních cest je 41 009 km. 
 
V tabulce je zachycena ekonomika Spojených států a České republiky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platební karty  
Orientace na platební karty ve Spojených státech nám dává příležitost stručně 
vzpomenout na historii platebních karet, neboť tam to všechno začalo. Také si můžeme 
uvědomit, jak technologický rozvoj v různých oblastech přispěl k rozmachu karet, a 
připomenout si problémy s nimi spojené. Již koncem 19. st. spotřebitelé a obchodníci 
směňovali zboží za použití úvěru s použitím uvěrových mincí a platebních kartiček. Až o 
půl století později se zrodilo placení plastikem, tak je známe dneska. 
                                                                úvěrová mince 
Ranné začátky  
Na počátku 20. st. ropné společnosti a obchodní řetězce začaly vydávat své vlastní karty, které byly 
přijímány pouze v obchodech, které je vydaly a sloužily tak k posílení loajality zákazníků a ke zlepšení 
služeb.  
 
První bankovní karta 
První bankovní karta, nazvaná „Charg-It“, byla zavedena v r. 1946 Johnem Bigginsem, bankéřem 
v Brooklinu. Při jejím použití zákazníkem k nákupu, účet byl odeslán do Biggins banky. Banka se 
vyrovnala s obchodníkem a získala peníze od zákazníka. Nedostatky byly zřejmé: nákupy se mohly 
provádět pouze v blízkém okolí a držitelé karty Charg-It museli mít účet v bance Biggins.  V r. 1951 se 
objevila první bankovní kreditní karta ve bance Franklin National Bank v New Yorku, kterou také mohli 
používat jen držitelé účtu v této bance.  
 
Diners Club  
Diners Club byl dalším krokem ve vývoji kreditních karet. Velmi známý příběh začal v r. 1949, kdy muž 
jménem Frank McNamara pozval své partnery na obchodní jednání do 
newyorské restaurace Major's Cabin Grill. (Pro zájemce o návštěvu 
historických míst: Restaurace Major´s Cabin Grill byla otevřena v 30. 
letech 20. st. v ulici 33 W. 33rd St., vedle Empire State Building v New 
York City; dnes již neexistuje.) Neměl hotovost k zaplacení, a to se pro 
něj stalo pověstným newtonovým jablkem, a tak se vrátil se svým 
společníkem Ralph Schneiderem v únoru 1950 a účet zaplatil malou 

Ekonomika USA, odhad 2011 USA Česko 

HDP (při paritě kupní síly) 
15,08 bil. USD 
287,3 bil. CZK 
11,4 bil. EUR 

288,6 mld. USD 
5774 mld. CZK 
223 mld. EUR 

Počet obyvatel 313 847 465 10 177 300 

HDP na osobu (při paritě kupní síly, 2011) 
48 300 USD 
920 357 CZK 
36 609 EUR 

27 400 USD 
546 356 CZK 
21 177 EUR 

Počet pracujících 153 600 000 5,41 mil. 

Nezaměstnanost 9% 8,5% 

Míra inflace 3,1% 1,9% 
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kartičkou z kartonu. Byla nazvána kartou Diners Club, byla používána hlavně při cestách a zábavě a 
přisvojuje si označení první kreditní karty, která došla širokého rozšíření. V prvním roce tuto kartičku 
přijímalo již 27 restaurací v New York City. 
 
Začátek plastových karet  
V roce 1951 bylo již vydáno 20 000 karet Diners Club (to byl ale index růstu!). O desetiletí později, 
kartonová karta byla nahrazena plastem. Nákupy kartou Diners Club byly prováděny na úvěr, ale 
technicky vzato se jednalo o charge kartu (čeština tento pojem převzala, i když mohla použít např. 
termín „závazková karta“).  
 
American Express  
American Express, jako společnost byla ustanovena v r. 1850, 
specializovala se na doručování a byla v přímé konkurenci s americkou 
poštovní službou, U.S. Postal Service. V 1882 zavedla platební příkazy 
(money orders) a v r. 1891 cestovní šeky (traveler's checks). Společnost 
uvažovala o cestovní charge kartě již v r. 1946, ale teprve zahájení 
vydávání konkurenční Diners Club karty dalo tomuto odvětví 
momentum. V r. 1958 se společnost American Express vydala do nového 
odvětví se svým vlastním produktem, nachovou charge kartu pro T & E sektor. (Pozn. Ve stejném, 
roce 1958, banka Bank of America rozeslala na 60 000 kartonové karty občanům města Fresno 
v Kaliforniii, jako zvěstovatele agresivní marketinkového přístupu používaného dneska.) V r. 1959 
společnost American Express zavedla jako první kartu vyrobenou z plastiku, předtím byly karty 
z kartonu nebo celuloidu.  American Express brzy po té zavedla kreditní karty i v jiných zemích v jejich 
lokální měně. Během prvních 5 let bylo používáno v asi 85 000 „poboček“ (establishments) na 1 milion 
karet, jak na území USA tak v zahraničí. V r. 1990 společnost přešla na karty k všeobecnému použití 
(tj. nejen pro T & E sektor).  
Karty obou společností Diners Club i American Express pracují na principu uzavřeného oběhu – 
zákazník, obchodníka a vydavatel karty. V tomto systému vydavatel autorizuje a zpracovává všechny 
stránky transakce a vyrovnává se přímo jak se zákazníkem, tak s obchodníkem. V r. 1959 byl zaveden 
koncept revolvinkového zůstatku (revolving balance), což znamenalo, že držitel karty nemusí uhradit 
celý zůstatek na konci každého zúčtovacího cyklu. I když tento koncept přinesl riziko naakumulování 
finančních závazků, dal zákazníkovi větší možnosti v ovládání svých peněz.  
 
Asociace bankovních karet  
V r. 1966 se zrodil koncept všestranně použitelných kreditních karet (general-purpose) v okamžiku, 
kdy banka Bank of America založila společnost „BankAmerica Service Corporation“, a začala 
celonárodně licencovat značku „BankAmericard“, která se později stala známá jako „VISA“. V témže 
roce byl ustaven národní systém kreditních karet, když se spojily banky vydávající úvěry a vytvořily 
InterBank Card Association (ICA). Tato asociace je dnes známa jako MasterCard Worldwide, i když se 
přechodně nazývala MasterCharge, a je v přímé konkurenci s obdobným programem VISA. Nové 
asociace bankovních karet se lišily od svých předchůdců, neboť vytvořily „otevřený systém“, vyžadující 
mezibankovní spolupráci a převody peněz. Visa and MasterCard stále provozují "otevřený systém", 
kdežto společnostem American Express, Diners Club a Discover Card vyhovuje systém s „uzavřenou 
smyčkou“.  
 
První karta Bank of America 
Organizace Visa a MasterCard vydávají kreditní karty prostřednictvím 
členských bank a nastavují pravidla pro zpracování. Obě jsou řízeny 
představenstvem, které sestává z výkonných pracovníků ze svých 
členských bank. S rozvojem odvětví bankovních karet se banky 
zajímající se o vydávání karet se staly členem buď asociace VISA nebo 
MasterCard. Jejich členové se podíleli na nákladech programu, a mohli 
se tak zúčastnit i menší finanční instituce. Později se změnou stanov 
asociací umožnilo bankám patřit k oběma asociacím a vydávat svým zákazníkům karty obou typů.  
 
Rozvoj zpracování karet 
Jak se zpracování kreditních karet stávalo složitějším, společnosti třetích stran začaly prodávat služby 
zpracování karet členům asociací Visa a MasterCard. To umožnilo snížit náklady na programy pro 
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banky na vydávání karet, platbám obchodníkům a zúčtování účtů držitelů karet, umožňující tak větší 
expanzi platebního odvětví. Visa a MasterCard vyvinuly pravidla a standardizované procedury pro 
zpracování papírových dokladů ke snížení podvodů a zneužívání karet. Obě asociace také vytvořily 
mezinárodní zpracovatelský systém ke zvládnutí vzájemných plateb a informací a ustanovily arbitrážní 
postupy k řešení rozporů mezi členy. 
 
Připojují se další vydavatelé 
Přestože American Express byla mezi prvními společnostmi vydávající charge karty, až v r. 1987 vydala 
karty umožňující zákazníkům splácet během delší doby než splatit vše na konci každého měsíce. Její 
původní obchodní model se zaměřoval na cestování a zábavu pracovníků na služebních cestách, což 
představovalo významný příjem od obchodníků a u ročních členských poplatků od zákazníků. I když 
jsou takové produkty stále mezi jejími nástroji, společnost vyvinula četné produkty kreditních karet 
bez ročních poplatků s nízkými zaváděcími poplatky a věrnostními programy obdobnými s tradičními 
bankovními kartami. 
 
Discover 
Dalším relativně nedávným přírůstkem do kartového odvětví je 
společnost Discover Card, původně součást společnosti Sears, Roebuck 
& Co (obchodní řetězec zal. 1893). Její první karta byla uvedena při 
Super Bowlu v r. 1986. (Super Bowl je finálový zápas, kterým vrcholí 
play-off severoamerické National Football League v americkém fotbalu.) 
Discover Card Services vytvářel novou značku se sítí svých vlastních 
obchodníků, a společnost byla úspěšná v uzavírání smluv o přijímání 
karet u obchodníků.  
 
V r. 2004 bylo soudním rozhodnutím proti společnostem Visa a MasterCard - iniciovaném vládou a 
ministerstvem spravedlnosti - změněn exkluzivní vztah mezi společnostmi Visa a MasterCard a 
bankami; toto rozhodnutí umožňuje bankám a dalším vydavatelům karet poskytovat zákazníkům karty 
American Express nebo Discover vedle karet Visa nebo MasterCard. 
 
Současnost 
Rozvoj počítačů v 70. a 80. letech 20. st. podnítil rozmach bankovnictví a také nových metod 
analyzujících data o spotřebitelích. To umožňovalo zejména vyhledávání těch zákazníků, kteří slibovali 
lukrativní „otáčení“ (revolving) prostředků s vysokými zůstatky, ale při tom nevzbuzovali obavu 
z nesplácení. Kritici uvádějí, že dnešní smlouvy, s jejich stále se měnícími podmínkami a komplexní 
právnickou hantýrkou (doplněnou řádky s malým písmem) přispěly nebývalou měrou k tomu, že se 
zákazníci dotali do hlubších dluhů než si původně vyjednali. V textu používaný pojem „kreditní karta“ 
skutečně přesně vypovídá o povaze tohoto platebního instrumentu - karta zprostředkovávala úvěr. 
Později, v 80. a 90. letech 20. st. banky ve snaze rozšířit si počet klientů, zahrnuly do svých úvah i ty 
zákazníky, kteří z různých důvodů neměli účet, resp. nemohli požádat o revolvingový kredit, a začaly 
vydávat debetní karty. Debetní karty umožňují bezhotovostní placení za prostředky, které jsou 
k dispozici na účtu. Jak uvedeme níže, tyto karty si získaly své zákazníky, co do počtu karet a objemu 
jejich transakcí jsou s kreditními kartami zcela srovnatelné (při zaměření jen na bankovní karty; při 
širším pohledu a přihlédnutí k ostatním vydavatelům kreditních karet, AMEX, Diners apod., kreditní 
karty převažují).  
Zatímco plastové karty jsou trvalým standardem platebního styku po více než půl století, nedávný 
rozvoj umožnil alternativní formy plateb, např. online služby jako je PyaPal, klíčenky nebo čipy, které 
se mohou implantovat do mobilních telefonů nebo jiných zařízení. Při zvážení situace na americkém 
trhu s obrovským množstvím zařízeních schopných číst plochou plastickou kartu s magnetickým 
proužkem však nemůžeme předpokládat, že v dohledné budoucnosti plastová karta zmizí ze scény.  
 
Platební karty v číslech 
Hlavním zdrojem dat o americkém odvětví platebních karet byly pro tento článek získány údaje 
Amerického statistického úřadu (U.S. Census Bureau, Statistical Abstract of the United States: 2011, 
s tím, že i pro tyto stránky posloužil jako podklad známý Nilson Report); a poslední léta jsou uvedena 
jen jako věrohodný odhad. Kompilovaný podklad za několik let přetiskujeme s tím, že se pokusíme 
uvedená data interpretovat. 
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m e d i a   p a r t n e r 

 
 

Kreditní karty – Držitelé karet, počty, objemy a zadlužení 
Typ kredit. karty 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 odhad 

2010 
odhad 
2011 

odhad 
2012 

Držitelé karet, mil.                       

Celkem 1) 159 164 166 172 173 176 176 156 181 183 160 

Visa 93 94 96 98 100 107 108 100 111 104 107 

MasterCard 86 96 96 97 99 105 100 80 98 83 84 

Věrnostní karty 114 115 114 114 114 114 114 100 114 99 96 

Oil company 76 68 62 60 59 58 62 58 55 56 56 

Discover 36 40 41 42 43 42 42 40 45 42 43 

American Express 23 27 28 30 33 35 36 34 44 36 37 

Ostatní 2) 133 130 128 125 122 120 113 105 113 6 81 

                        
Počet karet, mil.                       

Celkem 1425 1433 1420 1483 1489 1493 1416 1245 1416 1278 1 167 

Visa 255 283 292 292 301 321 312 270 312 282 261 

MasterCard 200 267 271 254 262 279 251 203 251 211 174 

Store 597 521 502 588 576 546 513 470 513 463 455 

Oil company 98 86 83 79 75 73 72 61 72 61 60 

Discover 50 54 55 54 58 57 59 54 59 56 59 

American Express 33 36 40 43 48 52 59 49 59 54 52 

Ostatní 2) 192 185 178 173 170 166 150 137 150 150 106 

                        
Objem plateb, mld. USD                       

Celkem 1242 1450 1606 1767 1947 2109 2119 1944 2119 2044 2378 

Visa 487 541 611 674 742 807 815 764 815 803 932 

MasterCard 281 400 434 472 509 548 515 477 515 483 524 

Store 120 115 121 137 140 139 121 132 121 122 135 

Oil company 45 45 48 47 53 56 59 45 59 68 52 
Discover 69 74 75 82 95 102 111 100 111 109 127 

American Express 221 261 304 351 402 453 493 420 493 455 603 

Ostatní 2) 18 14 13 5 5 5 5 5 5 5 5 

                        

Zadlužení, mld. USD                       

Celkem 680 771 799 833 886 962 929 886 929 897 870 

Visa 268 281 302 328 355 389 388 366 388 375 359 

MasterCard 212 293 294 285 286 303 284 268 284 273 255 

Store 92 80 82 89 97 102 93 102 93 89 94 

Oil company 5 7 7 8 8 9 9 8 9 10 9 

Discover 48 46 46 45 48 52 57 53 57 55 54 

American Express 50 60 64 76 88 104 94 87 94 91 97 

Ostatní 2) 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 

POZNÁMKY:                       
1) Držitelé karet mohou držet více než jeden typ karet.             
2) Zahrnuje Universal Air Travel Plan (UATP), telefonní karty, car rental a ostatní karty; objem kredit. karty a držitelé 
s vyloučením telefonních karet. 
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Vedle kreditních karet jsou vydávány debetní karty, na které se vztahuje následující statistika.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z dostupných dat o bankovních kartách v USA vyplývají zajímavé údaje; pro účely tohoto rozboru 
uvažujeme pouze karty VISA, MasterCard a Discover, s jednou dále uvedenou výjimkou.  
 
V oblasti pouze   k r e d i t n í c h   karet je zajímavá struktura počtů vydaných karet podle značek, 
přičemž do tohoto pohledu zahrneme karty VISA, MasterCard, Discover i American Express (karty 
Diners Club jsou zahrnuty mezi kartami Discover; tato společnost je totiž zpracovává). Následující dva 
grafy ilustrují vydávané karty podle značek co do počtu a objemu plateb. Z analýzy je patrný velký 
nárůst významu karet American Express. S podílem počtu karet ve výši 10% dosahují karty American 
Express podílu na objemu plateb ve výši plných 28%! Karty American Express totiž nabyly na významu 
po té, co vláda Spojených států ve výběrovém řízení začátkem 21. stol. vyměnila dosavadní služební 
karty vládních úředníků Diners Club za karty American Express.  

Souhrnný objem plateb vztažených na kreditní kartu za rok ve vztahu ke značce udává další tabulka, a 
je patrné, že největšího obratu dosahují karty American Express: 11 600 USD/kartu/rok, proti nejslabší 
značce Discover.  

Počet karet podle značek - USA 2012

Visa
47%

MasterCard
32%

Discover
11%

American Express
10%

Objem plateb podle značek - USA 2012

Visa
42%

MasterCard
24%

Discover
6%

American Express
28%

Objem plateb na kartu za rok (2012) 
Discover 2 153 USD 

MasterCard 3 011 USD 

Visa 3 571 USD 

American Express 11 596 USD 
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Vraťme se však k   b a n k o v n í m   kartám, tedy značkám VISA a MasterCard.  
Přes mnohem pozdější nástup debetních karet, je jejich průměrný počet na 1 osobu vyšší než u 
kreditních karet. Konkrétně:  

průměrný počet bankovních kreditních karet činí jen 2,11 karty na osobu  
průměrný počet bankovních debetních karet dosáhl 2,93 karty na osobu.  
 

Na druhou stranu, poměr mezi počtem bankovních kreditních a debetních karet je vyrovnaný (51:41) 
– viz graf „Poměr počtu kreditních a debetních bankovních karet“.  

Objem transakcí na zmíněné bankovní karty je úctyhodný - celkem 3 367 mld. USD (asi 67 bil. CZK). 
Podíl na oba typy karet uvádí další graf Poměr objemu plateb kreditními a debetními kartami. Je 
patrné, že objem plateb debetními kartami mírně převažuje nad objemem plateb dosaženým 
kreditními kartami (53:47), přestože těchto karet je o 1% méně.  

Počet transakcí provedených jednotlivými typy karet nelze porovnat, neboť statistický úřad uvádí 
pouze počet transakcí pro debetní karty (44,351 mld.), nikoli však pro karty kreditní. U debetních karet 
to představuje průměrný úctyhodný počet 92 transakcí za rok, 1,8 transakcí za týden (v ČR jde o 44 
transakcí/rok). Průměrný objem debetní transakce je ve výši 40 USD na transakci (tj. cca 800 CZK, 
v ČR tomuto parametru odpovídá částka 3 735 CZK).  
 
Finanční krize. 
Za pozornost stojí sledovat, jaký byl v USA dopad finanční krize v letech 2008 a 2009 na používání 
platebních karet. Podíváme se na pokles počtu karet a pokles objemu plateb. Relevantní data jsou 
v tabulce „Kreditní karty – Držitelé karet, počty, objemy a zadlužení“, a jí odpovídající graf „Počet 
držitelů, počet karet, objem plateb a zadlužení“. Rozbor vypovídá o zřetelném poklesu v roce 2009 jak 
počtu držitelů karet, tak i počtu karet (na 85% stavu r. 2008), objemu plateb (na 91%); zadlužení na 
kreditní karty zůstává na 94%, nicméně zadlužení domácností na kreditní karty ve výši 765 mld. USD 
je stále významné. 

Objem plateb na kartu za rok (2012)

American Express; 
11 596 USD Visa; 3 571 USD

MasterCard; 3 011  USD

Discover; 2 153 USD

Poměr počtu kreditních a debetních bankovních karet - USA 2012

Kreditní karty
51%

Debetní karty
49%

Objem plateb na kreditní a debetní bankovní karty - USA 2012

Kreditní karty
47%

Debetní karty
53%
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Trh karet v USA 
Pro celkový obrázek o mocnosti kartového trhu v USA si uveďme na před-krizovou statistiku (Nilson 
Report, 2007). Celkový počet kreditních a debetních karet vydaných společnostmi Visa, MasterCard, 
American Express, JCB, a Diners Club dosáhl na konci roku 2007 neuvěřitelných 3,03 miliard, nárůst o 
13,6%. Nárůst karet oproti roku 2006 byl nejvyšší u společnosti VISA. VISA a MasterCard společně 
dosáhly podílu 95%, čili 2,88 mld. karet, nárůst z 94,74%.  
 
Kartový trh v USA je určován vydavateli kreditních karet. Podívejme se tedy na 15 největších 
vydavatelů kreditních karet podle realizovaného objemu provedených transakcí (zdroj: Nilson Report, 
únor 2011). Jednoznačně vede společnost American Express s objemem 520 mld. USD, následována 
bankami Chase, Bank of America a Citibank.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O integrovanosti kreditních karet do americké společnosti také vypovídá počet otevřených kreditních 
účtů. Podle společnosti Equifax bylo ke konci 4. čtvrtletí 2011 aktivních 386,20 mil. kreditních účtů. Co 
se týče domácností, 78% amerických domácností (91.1 mil.) mělo ke konci r. 2008 jednu nebo více  
kreditních karet (nárůst z 90,4 mil. v r. 2007) (Nilson Rpt, duben 2009).  
 

Kreditní karty – Držitelé karet, počty, objemy a zadlužení 
Typ kredit. karty 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Držitelé karet, mil. 238 257 261 267 275 289 286 254 298 265 271 

Počet karet, mil. 538 640 658 643 669 709 681 576 681 603 546 

Objem plateb, mld. USD 1058 1276 1424 1579 1748 1910 1934 1761 1934 1850 2186 

Zadlužení, mld. USD 578 680 706 734 777 848 823 774 823 794 765 

Počet držitelů, počet karet, objem plateb a zadlužení - USA 200 - 2012

0
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2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Držitelé karet, mil. Počet karet, mil. Objem plateb, mld. USD Zadlužení, mld. USD

Pořadí Vydavatel Objem plateb 
mld. USD 

1 American Express  519,47 USD 
2 Chase  370,83 USD 
3 Bank of America  248,59 USD 
4 Citibank  194,66 USD 
5 Capital One  115,63 USD 
6 Discover  100,14 USD 
7 U.S. Bancorp  82,47 USD 
8 Wells Fargo  56,22 USD 
9 HSBC (acquired by Capital One 05/2012)  32,03 USD 
10 USAA  30,79 USD 
11 Barclays  30,45 USD 
12 GE Capital  23,69 USD 
13 PNC  16,46 USD 
14 Cabela’s WFB  13,87 USD 
15 First National  9,05 USD 
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Trendy vývoje kartového trhu (2011/2010) 
 

Při celkovém pohledu stále převažují kreditní karty nad debetními, což přispívá k růstu dluhů domácností. 
Celkové zadlužení 78% domácností využívajících kreditní karty v r. 2012 představuje dluh ve výši 765 mld. 
USD, tedy asi 8 400 USD na domácnost. Při zvážení, že na osobu připadá podíl HDP ve výši 48 300 USD 
(což není příjem), je uvedené číslo docela alarmující: Amerika žije na dluh, na který si z 35% vypůjčuje u 
svého největšího konkurenta, Číny. Z technologického pohledu se platby kartami rozvíjely velmi prudce, 
neboť již od počátku se díky rozvinutým telekomunikacím autorizovaly všechny platby a jejich bezpečnost 
byla zaručena. Objem domácích podvodů byl nevýznamný a vydavatelé karet se na něj moc nezaměřovali. 
Stačilo, že někdy zakázali používat zahraniční karty. Také většinou žádosti evropských vydavatelů o 
spolupráci při vystopování zdrojů podvodů a podvodníků většinou ignorovaly (v tom svého času proslula 
zejména banka Wells Fargo). Podvodníci se však s moderními záznamovými a přenosovými technikami také 
naučili pracovat a tak poprvé v letech 2011/2012 Amerika zaznamenala masivní útoky padělanými kartami 
na vlastním území. Podvodné transakce byly prováděny z např. Ruska, Evropy, Číny nebo  Libanonu. Tato 
situace vedla konečně k tomu, že i američtí vydavatelé začínají zavádět čipové karty EMV v masovém 
měřítku.  

Sídlo společnosti Discover Financial Services, Chicago, 2011 
 
Přes zmíněnou závislost pasivní obchodní bilance s Čínou, tato dne představuje i zdroje pro výnosy. Ve 
finanční odvětví jsme např. zaznamenali zprávu, že společnost Discover Finacial Services v r.  2012 uzavřela 
dohodu s China Union Pay o vzájemné akceptaci karet v síti Discoveru v USA a naopak karet Discover a 
Diners Club v Číně. Při technologické síle Spojených států může být další vývoj v oblasti platebních karet 
velmi zajímavý.  
 

cardmag l františek tomášek l research (cia factsbook, creditcards.com, time.com, U.S. Census Bureau, Statistical Abstract of the United States: 2012, 
consumer-banking.findthebest.com, http://www.cardhub.com/edu/market-share-by-credit-card-issuer/, a další l foto cardmag l roman kotlán - 
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EXKLUZÍVNĚ 

Bezkontaktně v USA  
Čirou náhodou jsem koncem tohoto roka získal možnost krátkého výletu do San Franciska. Samotné 
město jsem doposud znal pouze z televizních seriálů a z několika známých písniček. Tak teda proč ne? 
První co mě ještě napadlo, bylo to, že tuto situaci dodatečně využiju a během návštěvy otestuju, zda i 
ve Spojených státech lze bez problému zaplatit bezkontaktně. Několikrát jsem se totiž potkal s 
tvrzením, že se evropskou kartou v USA nezaplatí, no alespoň ne bez potíží. Krátce řečeno rozhodl 
jsem si zahrát na bankovního bořiče mýtů.   

Obyčejné obchody 
Během týdenního pobytu v tom prý nejvíce evropským z amerických měst byl náš program více než 
nabitý.  I přesto, když se všichni kolem dívali jen na všeobecné zajímavosti jako Golden gate nebo Bay 
bridge či Alcatraz, já se koukal i na terminály. Zbytek party to jednoduše vzal jako „pracovní úchylku” 
na karty. Pak ale dokonce bezkontaktní terminály hledali spolu se mnou. K mému překvapení, najít 
takový terminál bylo více než náročné. Schválně jsem se hned nekoukal do nějakého řetězce, jako 
jsou Starbucks nebo Wallgreens, hledal jsem spíše po obyčejných obchodech. První dny úspěch 
nepřinesly. 
Přilákán opravdu pěkným výprodejem, přitoulal jsem se i do vedlejšího (počítám od hotelu) obchodu 
„Levis”. Jelikož to byl skutečně VÝPRODEJ, nikoliv něco co znám z domova, tentokrát můj zájem a 
zároveň pohled okamžitě směroval k opravdovým, americkým džínům, terminály - ty jsem si nechal na 
později. Překvapení čekalo mě u pokladny, kde mi velmi příjemná slečna s povinným (nebo možná s 
přirozeným, to u Amíků nepoznám J) úsměvem řekla „Just cash”. Pokladny v tomto patře přijímaly 
pouze hotovost, kartou šlo zaplatit až v jiném. Jako se už asi domníváte bezkontaktní platby povoleny 
nebyly.  
 
E-wallet? 
Součástí našeho výletu byla rovněž návštěva  jedné z nejznámějších a nejkreativnějších světových 
firem - Google. Po pár docela zajímavých pohovorech naše nálada byla opravdu produktivní a už jsem 
vlastně naplánoval jak se plně vyhnout jakémukoliv autorizování plateb Visou nebo Mastercardem 
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(tady srdečně zdravím zástupci těchto „nezastoupitelných” asociací za 
Českou republiku ;) ). Kde jako kde, ale ve firemním obchodě Google jsem 
očekával, že zrovna tady už konečně mého delfínka vyzkouším. Čekal jsem 
to ale zbytečně. Ve firemním obchodě Google obsluha vůbec netušila, co 
jsou bezkontaktní platby zač a nevěděli ani o technologíich, které podporuje 
nebo tvoří Google jako třeba Google wallet.  V tomto obchodě jsme se také 
potkali s problémem, kdy se kamarádka od obsluhy dozvěděla, že podle 
terminálu, její debetní karta vůbec neexistuje. Hm, je pravdou, že většina 
karet, které jsou  totiž v USA používány k placení jsou kreditky a jejich 
debetka ve skutečnosti neodpovídá evropské debetce. Naše kreditky v tom 
stejném obchodě prošly bez zbytečných potíží.  Zřejmě je to způsobeno 
nastavením terminálu a prý použitelnou fintíčkou, která nám pokaždé 
umožní správné provedení platby je na dotaz obsluhy vždy zodpovědět „it’s 
a credit card” ať je to debetka nebo kreditka. Zaručit za to nemůžu, ale 
určitě to neuškodí. Tímto způsobem jsem osobně dosvědčil toho, s čím se potkávám v dotazech od 
klientů, no fakt - praxe k neocenění ;o) … Bezkontaktní platba - tu ale nešlo nikde uskutečnit. 
 
Black Friday 
Pomalu se bližil termín zpátečného letu a nebyl to příjemný pocít, zvlášt že nás San Francisko uvítalo 
překvapíve pěkným počasím - 22 stůpně Celsia, za celý výlet jen pár pokapavek, žádné foukání, no 
Kalifornie jako vyšitá. Každý den byl opravdovou hrou letních (pro Evropany) bárev a také setkáním s 
odměnnou, zdá se, že nějak optimičtejší kulturou a tímtéž přistupem k životu. Ve Varšave nas naopak 
očekával první sníh - předzvěst přicházející zimy. Krátce řečeno – vůbec se nechtělo vrácet J 
Poslední den nebo spíše noc jsme strávili na prý největsí výprodeji, která se koná každoročně hned po 
díkuvzdání.  Obchody se otevírají už o půlnoci a slevy dosahují až 90%. Osobně, jsem był samotnou 
výprodeji zklamán, ale jen proto, že nakoupil dárky pro celou rodinu, a pro sebe velké nic. Nenašel 
jsem ani zakletý bezkontaktní terminál. Unavený z pobíhání po obchodech dal jsem si sraz s 
kamarádem a domluvili jsme se na tom, že jeste malínký odskok na stranu a za pět minut odjiždíme. 
Deset minut později me však onen kamarád našel, ale ne na místě srazu, ale fotografujícího jeden z 
nápojových automatu někde u záchodu. Upřimně se tomu zasmal se slovy – „karťák” J To štacilo za 
jakýkoliv komentář. Konečne jsem našel něco opravdu bezkontaktního, sice byl to automat, ale 
vždycky něco. Vyzkoušel jsem obě karty, jak českého mBankoveho delfínka, tak moji běžnou polskou 
kartu. Obě prošly bez problému a byl jsem bohatsí o dvě plechovky coca-coli. Najít bezkontaktní 
terminál to byl opravdu tězký úkol. 
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Jak jsme na tom ? 
Ráno, ještě před cestou na letiště, jsme s už zmineným kamarádem navštívili blízký Wallgreensa za 
účelem doplnění, nějakých maličkostí jako suvenýry, čokolady apod. Už hned u dveří  jsem si všimnul, 
že se u každé pokládny nacházel terminál umožňující provedení bezkontaktní platby a také platby 
pomocí barkódů, e-walletu, prostě full service. Opravdu příjemná obsluha nám ještě poskytla slevovou 
kartu spojenou s věrnostním prográmem (což jsme samozřejmě využili) a bezkontaktní platba 
proběhla bez problému.  
 
Takže závěrem - pokud to vezmeme dohromady, v oblasti bezkontaktních plateb je Polsko opravdovou 
špičkou, terminály se už nachází skoro všude. Podobnou cestu nyní zvolilo i Česko a platit 
bezkontaktně je možné stále ve více a více místech. Spojené státy, pokud vezmeme v úvahu jejich 
velikost a možnost provedení bezkontaktních plateb nejsou na tom ani zdaleka podobně.  Proto si s 
čistým svědomím můžeme říct, že aspoň na tom jsme líp … 
No a bezkontaktní karty od mBank fungují bez problému i na druhém konci světa. 
 
cardmag l marek czachorowski l brebank, polsko 
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NFC & CONTACTLESS 

Visa Europe vydala v České republice již 590 tisíc bezkontaktních karet 
  
Objem bezkontaktních transakcí vzrostl v posledním čtvrtletí loňského roku o celých 
186%. Terminály Visa payWave nyní pokrývají 13% všech platebních karetních  
terminálů v České republice 
 
Praha, 24. ledna 2013 - Nejnovější výsledky asociace Visa Europe ukázaly, že platby 

bezkontaktními kartami se stávají stále častěji nejpohodlnějším 
způsobem, jak platit v obchodech za každodenní nákupy. Na českém trhu 
bylo v loňském roce vydáno přes 590000 bezkontaktních karet Visa a 

celkový počet bezkontaktních transakcí za rok 2012 narostl na 2,011 milionů, a 
mezikvartálně se objem transakcí navýšil o 186%. Tato data jsou jasným důkazem 
úspěšného uvedení nové inovativní technologie v České republice, která je podporována 
stále větším počtem obchodníků, u nichž zákazníci mohou uplatnit své bezkontaktní 
karty. Bezkontaktní terminály lze od konce prosince 2012 nalézt  už na 10 000 míst v 
České republice, což nyní představuje 13% z celkového počtu platebních terminálů u nás. 
 
"Bezkontaktní karty začínají být velmi výhodné pro české spotřebitele, kteří je používají 
především pro menší nákupy a jako alternativu plateb v hotovosti. Čeští držitelé karet 
preferují rychlost a jednoduchý platební proces, kde stačí přiložit bezkontaktní kartu k 
terminálu. K rozvoji používání těchto karet přispěl velkou měrou i zájem obchodních 
řetězců, supermarketů, restaurací a kaváren. První bezkontaktní karta byla na český trh 
uvedena v roce 2011. Na konci loňského roku se počet těchto karet zvýšil na 590 000 a 
nyní s nimi můžeme platit na téměř 10 000 místech po celé zemi. Skrze naši novou 
platformu zpracování a na základě odborných znalostí, které jsme získali na našich trzích, 
jsme pro naše členy a obchodní partnery úspěšně zavedli první komerční program a tři 
mobilní projekty. Pevně doufáme, že budou i nadále podporovat bezkontaktní trend, který 
započal v roce 2012.” uvedl Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa Europe pro Českou republiku 
a Slovensko. Celkově se používání platebních karet Visa zvýšilo o téměř 15% (po dobu 12 měsíců do 
září 2012) a jejich celkové výdaje dosáhly 23,7 miliard euro, což je nárůst o 7,44%. V loňském roce se 
uskutečnilo více než 183 milionů transakcí na prodejních místech (POS) po celé České republice a 
meziroční nárůst znázorňuje více než 14,82%. U obchodníků bylo kartami Visa utraceno více než 6,6 
miliard euro. To představuje nárůst o 13,88%. 
 
"Za posledních několik let sledujeme, že Češi stále častěji využívají bezkontaktní platby. 
Nejsou to však pouze mladí lidé, kteří používají své karty pro každodenní nákupy. Lidé 
starší generace jsou více důmyslnější při utrácení a zjistili, že jejich karty nabízejí vyšší 
bezpečnost, snadné používání a pohodlí," dodává Marcel Gajdoš. Rostoucí používání karet pro 
nižší platby je značně podpořeno trendem v průměrné hodnotě POS transakcí, které se snížily o 0,82% 
na 36,2 euro. Rostoucí zájem Čechů o používání platebních karet při nákupu zboží a služeb běžné 
spotřeby nám dokládá celkový počet užívaných karet Visa. Ten na konci září loňského roku činil v ČR 5 
622 000. Situace nám za posledních pět let potvrdila, že záměna hotovosti za kartu se výrazně 
zrychlila. Celkové útraty karet Visa se od té doby více než zdvojnásobily - od 10 miliard euro v roce 
2005 až na 23,7 miliard euro v roce 2012 
 
cardmag l roman kotlán l grayling 
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Mobilní placení MasterCard Mobile spuštěno na českém trhu 
 
Společnosti MasterCard, ČSOB, Era, Global Payments Europe a Wincor Nixdorf  uvádějí 
revoluční novinku v placení - MasterCard Mobile  
  
Praha, 28. ledna 2013 - Společnosti MasterCard Europe, ČSOB, Era, Global Payments Europe a Wincor 
Nixdorf dnes oficiálně spouští revoluční formu mobilních plateb - platební aplikaci 
MasterCard Mobile. Ta umožňuje jednoduše vložit všechny platební karty (nezávisle 
na vydávající bance) do mobilního telefonu a pak jej používat k placení. MasterCard 
Mobile má široké uplatnění a umožňuje placení mobilním telefonem na internetu, 
přímo v mobilních aplikacích, dárcovské platby, ale chystá se také do kamenných 
obchodů. Od 28. ledna 2013 je pro zájemce služba MasterCard Mobile zdarma ke stažení na Google 
Play a App Store a je možné s ní platit v přibližně 2000 internetových obchodech. 
 
Zájemcům o MasterCard Mobile stačí chytrý telefon s připojením k internetu a mohou začít platit 
jednoduše prostřednictvím svého mobilního telefonu. Pouze si zde zaregistrují své platební karty a 
aktivují je. Nahrát je možné všechny platební karty, nezávisle na vydavatelské bance a platebním 
schématu. 
 
„Díky MasterCard Mobile mohou držitelé karet platit pomocí svých chytrých telefonů 
pohodlně a bezpečně. V okamžiku spuštění této aplikace je možné ji používat u přibližně 
2000 internetových obchodů a další, včetně kamenných, budou přibývat. Možnosti 
akceptace jsou takřka neomezené, protože nasazení MasterCard Mobile je pro obchodníky 
velmi snadno dostupné,“ zdůrazňuje Richard Walitza, ředitel pro rozvoj mobilních plateb 
a inovací MasterCard Europe pro Českou republiku a Slovensko, a upřesňuje snadnost použití: „Stačí 
nahrát údaje z platební karty do mobilní aplikace. Při platbě pak není potřeba nikde 
uvádět žádné údaje a platba se potvrzuje zvoleným heslem přímo na displeji mobilního 
telefonu.“  

Použití aplikace MasterCard Mobile  
Hned při oficiálním spuštění je možné platit kartou v mobilním telefonu přes MasterCard Mobile u 
zhruba dvou tisíc e-shopů, které mají platební bránu GP webpay u ČSOB. U těch se tato metoda 
automaticky nabídne všem zákazníkům, kteří při volbě metody platby zadají, že chtějí platit kartou. 
V tu chvíli si budou moci kliknout na akceptační logo MasterCard Mobile namísto vyplňování údajů 
z karty. Zobrazí se QR kód, který jednoduše vyfotí, a na displeji telefonu potvrdí platby zvoleným 
heslem. „Lidé se díky MasterCard Mobile vyhnou zadávání údajů z karty do počítače a zcela 
tak odpadají dohady o bezpečnosti zadávání čísla karty,“ doplňuje Richard Walitza a 
zdůrazňuje: „Zůstávají zachovány výhody a garance karet MasterCard a Maestro. Pokud by například 
objednané zboží nedorazilo nebo nebylo v pořádku, může držitel karty MasterCard nebo Maestro žádat 
vrácení peněz rovnou u své banky a nemusí se dohadovat s e-shopem. Tato garance se nazývá 
‘charge back’.“ 

 
Výhody pro držitele 
 
Služba MasterCard Mobile, karta v mobilním telefonu, držitelům karet přináší: 
Pohodlné nakupování – kdykoliv a kdekoliv, stačí pouze mobilní telefon a není třeba mít při ruce 
platební karty 
 
Bezpečné placení – nikam se nevyplňují údaje o kartách a platby jsou potvrzovány mnou zvolenými 
heslem; komunikace s centrálním serverem probíhá přes zabezpečený kanál 
 
Dostupný přehled o historii mobilních plateb  
 
Postupné rozšiřování aplikací a míst, kde bude možné MasterCard Mobile využít, jako například při 
nákupu jízdenek, vstupenek na kulturní a sportovní akce, využití pro platby ve vozech taxi, platby mezi 
sebou (peer to peer, MasterCard MoneySend), parkovné, katalogové nakupování přes QR kódy, 
interaktivní nakupování, platba faktur, složenek, věrnostní programy, slevové kupóny. 
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„Bezpečnost služby MasterCard Mobile je na velmi vysoké úrovni, především z toho 
důvodu, že údaje o platebních kartách nejsou uloženy ani v telefonu, ani se žádnou cestou 
nedostanou k obchodníkovi. Veškeré údaje o platebních kartách jsou bezpečně uloženy na 
serveru. Přístup k mobilní peněžence je umožněn pouze z mobilního zařízení, na kterém 
byla aplikace MasterCard Mobile aktivována. Každá platební transakce se potvrzuje 
šestimístným alfanumerickým mPINem, který si uživatel volí při aktivaci a může ho 
kdykoliv změnit,“ upozorňuje Michal Prázný, Director Technology & Architecture, Wincor-Nixdorf.  
 
Výhody pro obchodníky 
Aplikace MasterCard Mobile obchodníkům zajistí: 
 rozšíření obchodní sítě 
 získání nových zákazníků 
 bezpečný způsob inkasa plateb 
 snížení souvisejících nákladů 
 posílení image značky 
 
Platby lze přijímat kdykoli a kdekoli - bez nutnosti instalovat nové 
terminály. Tento inovativní systém plateb přiláká nové zákazníky, kteří 
preferují rychlé i pohodlné nakupování a obchodník může navíc v reálném 
čase sledovat platbu a má jistotu, že dostal zaplaceno. Připojení k 
systému zvyšuje i prestiž obchodníka a pomáhá zlepšit propagaci.  
 
A jak se mohou obchodníci k MasterCard Mobile připojit?  
V současné době je k dispozici hotové řešení pro internetové obchody i jiné obchodníky. Pro 
obchodníky využívající platební bránu GP webpay od ČSOB jsou náklady na zavedení tohoto platebního 
systému nulové. U ostatních obchodníků záleží na tom, zda ČSOB dodá pouze přístupové rozhraní, 
neboli SDK kód, nebo bude vytvářet celou aplikaci. 
 
„MasterCard Mobile je pro rozvoj našich finančních služeb velice důležitý, protože 
akcentuje rychlý vývoj moderních technologií a s tím související změny návyků klientů, 
kteří jdou s dobou a chtějí své nákupy řešit rychle, online, v souladu s aktuálními trendy a 
bez zbytečných nadbytečných kroků. A přesně to jim i obchodníkům tato nová služba 
umožní. Navíc už letos plánujeme další funkcionality, např. přidáme dobíjení kreditů 
mobilních telefonů nebo umožníme rychlé placení za jídlo, kávu nebo taxi. A pokud 
bychom se podívali dál do budoucnosti, tak ČSOB a Era chtějí veřejnosti přinést i 
pohodlné nakupování přes televize nebo třeba billboardy. To vše je jen otázkou času,“ říká 
Roland Katona, manažer Acquiring a e-commerce ČSOB a Ery. 
 
Obchodníci, kteří mají vlastní mobilní aplikaci, ji mohou snadno propojit s aplikací MasterCard Mobile a 
přinést tak zákazníkům další výhody. Podobně to již učinil např. Slevomat.cz, spuštění plánuje i 
největší obchodní portál Aukro.cz a nákupní rádce Heureka.cz ze skupiny Allegro Group a využití na 
svém webu chystají i České dráhy. 
 
„Věříme, že MasterCard Mobile díky své jednoduchosti a rychlosti zvýší oblibu plateb 
kartou mezi zákazníky e-shopů i kamenných obchodů. Velmi nás proto těší, že jsme se do 
tohoto projektu mohli zapojit a zahrnout MasterCard Mobile mezi platební metody naší 
platební brány GP webpay,“ říká Pavel Juřík, obchodní ředitel Global Payments Europe. „Ačkoli 
to tak řada lidí stále nevnímá, platby kartou na internetu jsou díky silnému zabezpečení 
v podstatě bez rizika. GP webpay odpovídá nejpřísnějším bezpečnostním parametrům a je 
mezi českými e-shopy nejoblíbenějším platebním řešením.“ 
 
Uvedení aplikace MasterCard Mobile je doprovázeno spuštěním speciální webové stránky 
www.mastercardmobile.cz, kde jsou k dispozici další informace včetně podrobného návodu 
a video ukázky aplikace. Miroslav Lukeš, generální ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku, 
doplňuje: „MasterCard Mobile je jednou z řady inovací, kterými usnadňujeme placení. 
Česká republika se jejím zavedením řadí mezi přední země v Evropě. Do budoucna také 
plánujeme, aby bylo možné použít karty v mobilním telefonu s NFC rovnou i k placení přes 
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MasterCard Mobile bez registrace a rozšíření na další mobilní zařízení.“ MasterCard Mobile 
připravil MasterCard Europe ve spolupráci se společnostmi Wincor Nixdorf a Global Payments Europe 
jako poskytovateli technologie a ČSOB jako acquirerem transakcí. 
 
O společnosti MasterCard 
MasterCard (NYSE: MA), www.mastercard.com, je globální platební a technologická společnost. 
Zajišťuje fungování nejrychlejší procesní sítě platebních transakcí na světě. Propojuje uživatele, 
finanční instituce, firmy, vlády a společnosti ve vice než 210 zemích a územích. Produkty a řešení 
MasterCard dělají každodenní obchodní aktivity - jako nakupování, cestování, řízení byznysu a financí 
– jednodušší, bezpečnější a efektivnější pro každého. Následujte nás na Twitteru 
@mastercardnews, diskutujte s námi na The Heart of Commerce Blog a odebírejte naše novinky. 
 
O ČSOB a Era 
Československá obchodní banka, a.s. působí v retailovém bankovnictví v ČR pod základními 
obchodními značkami - ČSOB, Era a Poštovní spořitelna. Poskytuje své služby všem klientským 
segmentům, tj. fyzickým osobám, malým a středním podnikům a korporátním a institucionálním 
klientům. Klienti jsou obsluhováni prostřednictvím poboček ČSOB, Era finančních center a obchodních 
míst České pošty. Služby pod značkou ČSOB, Era a Poštovní spořitelna jsou dále poskytovány 
prostřednictvím distribučních kanálů v rámci skupiny ČSOB a různých distribučních kanálů přímého 
bankovnictví. ČSOB nabízí současně se svými produkty a službami i ucelenou nabídku produktů a 
služeb celé skupiny ČSOB. 
 
O Global Payments Europe 
Global Payments Europe poskytuje finančním institucím ve střední a východní Evropě kompletní 
nabídku služeb v oblasti zpracování transakcí v bezhotovostním platebním styku. Její platební bránu 
GP webpay využívá k rychlým a bezpečným platbám kartou více než polovina všech českých e-shopů. 
Global Payments Europe patří do skupiny Global Payments (NYSE: GPN), jednoho z největších 
mezinárodních dodavatelů řešení pro akceptaci a zpracování bezhotovostních plateb. 
 
O Wincor Nixdorf 
Wincor Nixdorf se zabývá dodávkou komplexních služeb pro velké zákazníky v oblasti banking a retail. 
V České republice je největším procesorem retailových platebních transakcí. Na mezinárodním poli 
spolupracuje s největšími hráči na inovativních projektech kombinujících platební a mobilní 
technologie.  
 
cardmag l roman kotlán l ogilvy 
 
 
 
 

Visa Europe společně s GE Money Bank umožní klientům platit kartami s 
bezkontaktní platební technologií 
 
Praha, 11. února 2013 - GE Money Bank ve spolupráci s asociací Visa Europe spustila 

službu, která umožní bezkontaktní placení. Využití platby bezkontaktním 
způsobem je skutečně široké - od minimarketů po hypermarkety, dále 
v prodejnách rychlého občerstvení, v restauracích či kavárnách. Možnost 

platby bezkontaktní kartou nabízejí např. obchodní řetězce Spar, Billa, Penny Market, 
Globus, McDonalds, Costa Café, Datart a také Cinema City.  
 
Na rozdíl od standardní platby kartou nová technologie umožní zákazníkům platit pouze jejím 
přiložením k čtečce  terminálu, který si kartu načte a platbu do 500 Kč uskuteční bez nutnosti zadat 
PIN. Platba kartou se tak pro zákazníky stane pohodlnější, jednodušší a rychlejší.  
 
“Jsme velmi rádi, že GE Money Bank bude poskytovat bezkontaktní technologii spolu s 
námi a rozšíří tím nabídku karet pro své klienty. Rozvoj bezkontaktní technologie se na 
trhu opět posune dál a výhody této technologie budou mít pozitivní dopad nejen na 
držitele karet, ale i na obchodníky. Zavedením tohoto produktu se jen potvrzuje, že Česká 
republika je v oblasti platebních systémů jedním z nejinovativnějších trhů v Evropě.“ uvedl 
Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa Europe pro Českou a Slovenskou republiku. 
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„Na trh uvádíme bezkontaktní kreditní kartu Visa Gold, 
která je určena pro náročné klienty. Tato karta je 
vybavená bezkontaktní technologií Visa PayWave, která 
umožňuje platit pouhým přiložením karty k terminálu. 
Z našeho pohledu je přínosem zejména možnost rozšířit 
portfolio našich karetních produktů o bezkontaktní 
platební kartu Visa.“ uvedl Jiří Kejla, produktový manažer GE 
Money Bank.  
 

Bezkontaktní technologie je bezpečná. Zákazník při bezkontaktním placení kartu nevydává z ruky a 
může tak po celou dobu transakce dohlížet na její průběh. Pokud karta zaznamená několik po sobě 
jdoucích bezkontaktních transakcí, je držitel karty vyzván ke vložení karty  
do platebního terminálu a zadání PIN. Opatření slouží jako potvrzení, že uživatel karty je jejím 
držitelem, což snižuje možnost podvodu v případě odcizení či ztráty karty. Bezkontaktní platební 
technologie byla poprvé představena ve Velké Británii v roce 2007  
a v současné době ji mohou zákazníci využívat v řadě evropských zemí, jako například  
ve Španělsku, Francii, v Turecku, nebo u našich sousedů v Polsku či na Slovensku. 
 
cardmag l roman kotlán l grayling 
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Citibank začne k novým kreditním kartám automaticky vydávat 
bezkontaktní platební nálepku 
 
PRAHA - Citibank Europe plc začne od února 2013 ke každé nově vydané kreditní kartě 
typu Citi Life, Citi Life Metropole, Citi Broker Consulting, Citi BILLA a Citi ČSA vydávat 
automaticky zdarma i bezkontaktní platební nálepku. Platby bezkontaktní platební 
nálepkou fungují shodně jako platby bezkontaktní kreditní kartou. Nálepku stačí pouze 
přiložit k platebnímu terminálu a transakce je provedena, což klientům Citibank ještě více 
zpříjemní a urychlí nakupování.  
 
Citibank je v České republice průkopníkem nových technologií. V předchozích letech získala v oblasti 
bezkontaktních plateb hned několik prvenství. Zavedla první bezkontaktní kartu v České republice, 
provedla první bezkontaktní platební transakci, jako první začala vydávat bezkontaktní platební 
nálepky (tzv. sticker), účastnila se pilotního projektu bezkontaktních mobilních plateb NFC a v září 
2012 jako první banka v tuzemsku představila multifunkční kartu s dopravní aplikací Citi Opuscard, 
která spojuje výhody a funkce kreditní a dopravní karty. Nyní se Citibank stane jedinou bankou 
v České republice, jež začne novým klientům ke kreditní kartě automaticky a bezplatně vydávat 
bezkontaktní platební nálepku.  

„Citibank chce svým klientům poskytovat moderní technologie, které jim usnadní 
nakupování. Proto začne bezplatně vydávat bezkontaktní platební nálepky k většině 
nových Citi kreditních karet. Na požádání obdrží bezplatně nálepku i stávající držitelé Citi 
kreditních karet,“ říká Milan Řezníček, produktový manažer kreditních karet Citibank a dodává: 
„Platby bezkontaktní platební nálepkou jsou rychlejší, pohodlnější a přitom bezpečné. Lze 
je použít všude tam, kde jsou k dispozici bezkontaktní platební terminály, jejichž počet 
v České republice rapidně roste.“  Tato jedinečná služba se týká nově vydaných kreditních karet 
typu Citi Life, Citi Life Metropole, Citi Broker Consulting, Citi BILLA a Citi ČSA vydávaných ve spolupráci 
se společností MasterCard. V nejbližší době bude bezkontaktní nálepka automaticky poskytována také 
k O2 Citi kreditním kartám, které jsou vydávány ve spolupráci s asociací VISA.  

Nálepku je možné umístit kamkoliv, například na zadní stranu mobilního telefonu, ale i jinam - na 
přívěsek na klíče a tak podobně. K platbě pak klient použije namísto karty, kterou nemusí mít vždy po 
ruce, svůj mobilní telefon, respektive přívěsek s nálepkou. Použití bezkontaktní platební nálepky je 
stejně snadné a bezpečné jako u bezkontaktních kreditních karet. Při platbách do 500 korun není 
potřeba zadávat PIN, stačí pouze přiložit nálepku k platebnímu terminálu. Takto je možné platit na 
všech akceptačních místech, která podporují bezkontaktní platební technologii. Stávající klienti, držitelé 
Citi kreditních karet, si o bezkontaktní platební nálepku mohou zažádat zdarma na zákaznické lince 
CitiPhone, případně na pobočkách Citibank. Pokud by někdo o bezkontaktní platební nálepku zájem 
neměl a dostane ji, nemusí ji aktivovat a jen ji znehodnotí. Nálepky, které jsou zasílány poštou, jsou 
neaktivní a bez aktivace je nelze k platbám použít. 
 
cardmag l roman kotlán l citi 
 
 

 
Citibank získala cenu MasterCard za první multifunkční kreditní 
kartu Citi Opuscard  

 
PRAHA - Citibank Europe plc získala cenu společnosti MasterCard® v kategorii 
Multifunkční karta roku 2012 (Multifunctional Card 2012) za kreditní kartu Citi Opuscard, 
kterou uvedla na podzim loňského roku ve spolupráci s Libereckým krajem. 

Citi Opuscard, první multifunkční kreditní karta svého druhu v České republice, v sobě slučuje výhody 
kreditní karty Citi Life a regionální multifunkční karty Opuscard, doposud využívané především ve 
veřejné dopravě. S jednou kartou tak mohou klienti Citibank cestovat veřejnou dopravou v Libereckém 
kraji a zároveň používat Citi Opuscard k běžným platbám v obchodech v tuzemsku, ale i po celém 
světě, na internetu nebo k výběrům hotovosti z bankomatu. 
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„Citibank byla první bankou v České republice, 
která klientům umožnila využívat zároveň výhod 
kreditní karty a multifunkční karty z oblasti 
veřejné dopravy. Velmi si ocenění společnosti 
MasterCard vážíme,“ říká Veronika Špaňárová, 
ředitelka retailového bankovnictví Citibank.  

Kreditní karta Citi Opuscard nabízí svým držitelům 
možnost rozložení poplatku za roční jízdenku v rámci 
Integrovaného tarifu veřejné dopravy IDOL v hodnotě 
minimálně 4 tisíce korun do 12 pravidelných měsíčních 
splátek, a to zcela bez poplatku a s nulovou roční úrokovou sazbou. Všichni držitelé kreditní karty Citi 
Opuscard navíc mohou získat výhody a slevy ve výši až 25% na zboží a služby zakoupené u partnerů 
věrnostního programu Citi Club, přičemž věrnostní program BENEFIT zůstává pro držitele Opuscard 
karet nadále v platnosti. Slevy v rámci programu Citi Club se odečítají přímo z celkové částky, která se 
platí poskytovateli služby či prodejci zboží. V rámci věrnostního programu Citi Club spolupracuje 
Citibank s více než třemi sty obchodníky a poskytovali služeb. Výhodné slevy tak mohou držitelé 
kreditní karty Citi Opuscard získat na více než 900 místech po celé České republice - v mnoha 
restauracích, u prodejců nábytku, sportovních potřeb či oblečení známých značek. Stejně tak mohou 
ušetřit při návštěvě fitness centra nebo při nákupu dovolené. 

Stejně jako všechny ostatní Citi kreditní karty, nabízí i nová kreditní karta Citi Opuscard bezúročné 
období až 55 dní nebo možnost zvolit si zdarma svůj vlastní PIN. K hlavní kreditní kartě Citi Opuscard 
může klient získat až čtyři dodatkové karty zdarma, se kterými lze také získávat 2% bonus z hodnoty 
každého nákupu zaplaceného kreditní kartou a využívat slev v rámci programu Citi Club. Více informací 
o kreditní kartě Citi Opuscard je k dispozici na adrese www.citikarta.cz, na zákaznické lince 
CitiPhone 800 088 088  nebo v Klientském centru Opuscard v Liberci.   

cardmag l roman kotlán l citi l foto citi 
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MARKETING 

American Express spouští novou kampaň zachycující atmosféru vybraných 
českých měst 

 
Praha, 14.února 2013 - Společnost American Express spouští v České republice kampaň 

zachycující atmosféru vybraných českých měst. Po celé republice budou mezi 
tisíci obchodními místy rozmístěny nové nálepky s logem American Express a 
grafikou zachycující atmosféru čtyř českých měst - Prahy, Brna, Ostravy a 
Karlových Varů. 

 

Zahájení kampaně předcházela soutěž, kterou společnost American Express uspořádala mezi studenty 
Střední umělecké školy Václava Hollara. Studenti měli za úkol předvést svůj talent při tvorbě podoby 
nových materiálů, které budou označovat obchodní místa po celé České republice. Studenti vytvářeli 
návrh nálepek s logem American Express, který měl co nejlépe zachytit atmosféru čtyř českých měst - 
Prahy, Brna, Ostravy a Karlových Varů. Práce studentů posuzovala odborná porota, v níž zasedal 
mimo jiné Antonín Škvor, vedoucí výtvarné katedry SUŠ Václava Hollara, a Michael Fabián, ředitel 
American Express pro Českou republiku. Vítězkou soutěže se stala studentka Kateřina Hubená. Vítězná 
práce Kateřiny Hubené, která ponese i její jméno, bude v podobě nálepek umístěna na výlohách 
restaurací, hotelů a maloobchodních prodejen značící obchodní místa akceptující karty American 
Express po celé České republice. Vítězka získala voucher na eurovíkend pro dvě osoby do libovolné 
evropské destinace, který převzala na slavnostní akci v pražském hotelu Intercontinental.  
 

„Tato umělecky ztvárněná sada návrhů nejen že zachycuje atmosféru znázorněných měst, 
ale navíc představuje způsob, jak držitele karet American Express spojit s naší značkou, 
s oblastí, kde se právě pohybují, a s obchodními místy, kde nakupují“, uvedl k vítězné práci 
Michael Fabián. 
 

Antonín Škvor k soutěži podotknul: „Studenti dostali jedinečnou příležitost využít své 
nápady v praxi a dle výsledných prací, které byly velmi osobité a nápadité, svůj talent 
potvrdili. Jsme rádi, že společnost American Express oslovila právě studenty naší školy a 
dala jim možnost představit svou práci milionům lidí.“ 
 

Vítězka soutěže, Kateřina Hubená, dodala: „Když jsem se dozvěděla, že tématem tohoto 
projektu je zachycení atmosféry čtyř českých měst, přemýšlela jsem o svém osobním 
vztahu k těmto městům a co pro mě znamenají. To, že jsem dostala příležitost svou práci 
prezentovat široké veřejnosti, pro mě hodně znamená.“ 
 

O American Express 
American Express je globální společnost, která se specializuje převážně na poskytování finančních 
produktů a cestovních a konzultačních služeb zvyšujících komfort jejích zákazníků. Více na: 
www.americanexpress.com, www.facebook.com/americanexpress, www.twitter.com/
americanexpress, nebo na www.youtube.com/americanexpress. 
 

Od roku 1996 může být společnost American Express po celém světě umožňovat zastoupení své 
obchodní sítě a nabídky karetních produktů prostřednictvím třetích stran. Díky své globální 
infrastruktuře a celosvětově známé značce American Express dlouhodobě posiluje své mezinárodní 
aktivity. V současné době American Express spolupracuje se 148 partnery na 160 trzích na celém 
světě. Pro více informací navštivte www.americanexpress.com/gns. 
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Lidé si nejčastěji vybírají fronty v obchodech dle obsahu nákupních košíků 
ostatních nakupujících 
 
Praha, 22. ledna 2013 - Drtivá většina českých zákazníků si pečlivě rozmýšlí, do jaké 

fronty se v obchodech zařadí, jak potvrdil průzkum společnosti MasterCard, 
který realizovala agentura INCOMA GfK na konci loňského roku. Celých 62% 
dotázaných si frontu vybírá podle obsahu nákupních košíků ve frontě před 
nimi, 21% si zvolí tu frontu, kde stojí nejméně lidí, a 9% lidí hledá 
nejzručnější či nejrychlejší pokladní.   

 
Podle čeho vybíráme fronty v obchodech? 
Graf níže jasně ukazuje, podle čeho si nakupující vybírají, do jaké fronty se v obchodě postaví. Na 
prvním místě rozhoduje obsah košíků, na druhém místě je počet lidí ve frontě a na třetím je výběr té 
nejrychlejší pokladní.  

Urychlení odbavení u pokladen 
Na otázku, jak by respondenti urychlili obsluhu u pokladen, lidé nejčastěji uváděli , že by měl být větší 
počet otevřených pokladen (45%). Jako druhou možnost volili zvýšení počtu expresních pokladen pro 
malé nákupy (23%). Další urychlení odbavení u pokladen vidí lidé v samoobslužných pokladnách 
(17%) a v placení kartou (14%).  „Více otevřených pokladen nebo zavedení express pokladen 
by sice obsluhu urychlilo, nicméně daleko ekonomičtější a stejně efektivní je využívání 
nových technologií, jako jsou například bezkontaktní platby PayPass. Transakce pomocí 
technologie PayPass trvá méně než pět sekund a už se rozšířila do několika tisícovek 
českých obchodů,” říká Tereza Janková, marketingová ředitelka MasterCard Europe pro Českou 
republiku a Slovensko.  
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Průzkum asociace Visa Europe: počet majitelů prémiových karet v České 
republice roste 

Průzkum prémiových karet Visa v České republice potvrdil, že klienti vysoce oceňují 
pojištění proti krádeži, zneužití karty při výběru z bankomatu, zdravotní a 
právní asistenci či ochranu během nákupu u obchodníka. Dalšími 
oblíbenými atributy prémiových karet jsou například možnost využít cash-

back, sbírání věrnostních bodů u obchodníků či získání letenky zdarma pro partnera nebo 
společníka. Ze střední a východní Evropy vykazuje Česká republika za červen 2011 až 
červen 2012 největší meziroční nárůst počtu kreditních a debetních prémiových karet 
společnosti Visa Europe. 

Stoupající oblíbenost prémiových karet společnosti Visa dokazuje meziročních nárůst počtu karet v ČR 
o téměř 70%. Nárůst počtu transakcí u obchodníků byl v ČR za sledovaný region, který zahrnuje také 
Rakousko, Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko nejvyšší. Transakce 
kreditními kartami vzrostly o téměř 120% a počet transakcí debetními kartami vzrostl o 20,3%.  

Majitelé prémiových karet Visa Europe v ČR provedli za daný rok o 50% více transakcí na své kartě 
oproti předešlému roku a také hodnota útrat kreditními kartami u obchodníků vzrostla meziročně o 
téměř 20%. Počet mezinárodních transakcí  jak kreditními, tak debetními kartami vzrostl téměř o 
čtvrtinu. Popularita prémiových karet pramení nejen z vysoce profesionálního bankovnictví, ale také z 
výhod v dalších oblastech života. Například kreditní karta Visa Infinite, kterou jako jediná banka v ČR 
vydává Česká spořitelna, umožňuje přístup k tomu nejlepšímu, co Visa pro klienty, kteří očekávají 
individuální přístup, špičkovou profesionalitu a prestižní služby nabízí.  

Například služba „Concierge“ zajistí klientům služby různého charakteru, od lístků do divadla po 
rezervaci ve vyhlášené restauraci, a  je držitelům Visa Infinite k dispozici 24 hodin denně. Visa Infinite 
také například umožní vstup do Erste Premier Lounge na nově přejmenovaném pražském letišti 
Václava Havla. Salónek pro cestující do shengenského prostoru nabízí cestujícím pohodlné zázemí, 
občerstvení, denní tisk, TV, připojení k internetu a především celkové pohodlí prvotřídních služeb.  A 
stejně jako všechny karty vydávané společností Visa umožňuje i karta Visa Infinite v případě nouze 
pomoc kdekoliv na světě. V okamžiku ztráty nebo krádeže karty zajistí společnost Visa hotovost nebo 
urychleně vydá náhradní kartu. Banka navíc tuto službu poskytuje držitelům karty Visa Infinite 
zdarma. Další prémiovou službou je i možnost využívat globální rezervační systém Visa Luxury Hotels 
Collection, v jehož portfoliu je více jak 800 luxusních hotelů na celém světě. Výše uvedené služby pak 
logicky doplňuje cestovní pojištění s vysokými pojistnými limity nejen pro držitele karty, ale i pro jeho 
rodinné příslušníky. 

Průzkum přinesl další zajímavá data, a to především ve skupině klientů s příjmem nad 100 tisíc korun 
měsíčně. Podle průzkumu vlastní uživatelé prémiových karet průměrně 2,5 běžných účtů, užívají 6,3 
finančních produktů včetně spořicích účtů, účtů k obchodování s akciemi či kontokorentů a 27% 
klientů preferuje svou prémiovou kreditní kartu jako hlavní prostředek plateb. Průměrný věk majitele 
prémiové kreditní karty je 44 let a nejvíce početnou skupinu tvoří majitelé vlastních podniků, a to 
celkem 79%. 69% uživatelů jsou muži. Kromě vlastní karty Visa Infinite mohou jejich majitelé nechat 
zřídit dodatkové karty i všem členům rodiny (včetně dětí starších deseti let), a tak dopřát i jim 
exkluzivní nadstandard.  
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Galavečer Ingenico 

Rok 2012 byl dalším úspěšným rokem v životě společnosti Ingenico CZ.  
 
Nadia Mrňousová, generální ředitelka společnosti Ingenico CZ pozvala na předvánoční party významné 
zákazníky a partnery z České i Slovenské republiky. Přátelské setkání proběhlo ve stylové restauraci 
Sarah Bernhardt v pražském hotelu Paříž. „Chtěli jsme všem nejen poděkovat za spolupráci, 
ale zároveň bylo naším přáním, abychom v krásném prostředí této restaurace společně 
alespoň na chvíli zapomenuli na  shon a nechali se unášet swingovou hudbou dvacátých 
let se sklenkou dobrého vína v ruce“, přiblížila hlavní motiv setkání Nadia Mrňousová. 
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… i my věříme, že si hosté setkání náležitě užili a 
že na tento večer budou rádi vzpomínat  
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LIFE 

Andy Warhol - Zlatá šedesátá 
 
Praha/Hluboká nad Vltavou, únor 2013 - V roce 2013 si Jihočeský kraj připomene 
šedesáté výročí vzniku Alšovy jihočeské galerie se sídlem v Hluboké nad Vltavou.  
K tomuto výročí proběhne mnoho zajímavých doprovodných akcí, ale stěžejním projektem 
nadcházející sezóny bude výstava americké pop-artové ikony Andyho Warhola.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po úspěšné výstavě „Andy Warhol / The Art of PoP“ v bavorském Ambergu a následující inspirativní 
výstavě v Metropolitním muzeu umění v New Yorku „Regarding Warhol: Sixty Artists, Fifty Years“, se 
v Alšově galerii rozhodli pro příští rok připravit všem obyvatelům a návštěvníkům Jihočeského kraje 
umělecký zážitek spojený se jménem Andyho Warhola, světoznámého malíře a grafika s 
československými kořeny, v podobě velké retrospektivní výstavy k nedožitým pětaosmdesátinám 
autora. Výstava bude tvořena v minimálním rozsahu devadesáti velkoformátových originálních 
sériografií, ze zápůjček od soukromých sběratelů a je nanejvýš pravděpodobné, že bude doplněna 
zajímavými exponáty z Múzea moderného umenia Andyho Warhola  v Medzilaborcích 
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Expozice proběhne v hlavním sále Zámecká jízdárna v Hluboké nad Vltavou. Záměrně je zvolena i 
doba trvání výstavy, která koresponduje s hlavní turistickou sezónou roku 2013. Tedy od 1. července 
do 25. srpna 2013 s možným prodloužením do 25. září. 2013.  Kurátor výstavy: Miroslav Houška  
 
cardmag l roman kotlán l www.ajg.cz 
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David Bowie is 
 
Praha/Londýn, březen 2013 - Londýnské Victoria and Albert Museum přináší v jarním 
období letošního roku retrospektivu mimořádné kariery Davida Bowieho, jednoho z 
nejprogresivnějších a nejvlivnějších umělců moderní doby. Výstava  ”David Bowie is” 
bude ke shlédnutí od 23.března do 28.července 2013. 
 

 
David Bowie, vlastním jménem David Robert Jones, narozený 8.ledna 1947 v Stansfield Road 40, 
Brixton, London,UK  je pokládán za vyjímečného hudebního inovátora a kulturní ikonu, která ovlivnila 
zásadním způsobem hudební dění přes pět desetiletí. Kurátoři výstavy Victoria Broackes a Geoffrey 
Marsh vybrali více než 300 exponátů. 
 
Výstava přinese ukázky široké škály spolupráce Davida Bowieho s umělci a designéry v oblasti módy, 
zvuku, grafiky, divadla, umění a filmu. Mezi exponáty bude celá řada prezentovaná vůbec poprvé. 
Patří mezi ně ručně psané texty, originální kostýmy, móda, fotografie, filmy, hudební videa, sety 
designu, Bowieho vlastní nástroje a vybraná alba. 
  
 

 
cardmag l roman kotlán  
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A Bigger Splash  
 

Londýn/Praha, březen 2013 - Návštěvníci Londýna mají možnost 
shlédnout expozici A Bigger Splash od britského umělce Davida 
Hockneye nar. 1937. Expozici je možné vidět v Tate Modern do 1.dubna 
2013. Více informací naleznete na www.tate.org.uk nebo 
www.hockneypictures.com 
 
 

 
 
 
 
 
 

cardmag l roman kotlán l repro tate modern © david hockney 
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Slovenskou kartou Maestro sa dá platiť na Internete, akceptuje ju aj 
PayPal 
 
Bratislava, 23. januára 2013 - Spoločnosť MasterCard uľahčuje nakupovanie na 
slovenskom Internete. Najnovšie môžu slovenskí zákazníci používať pri platení on-line aj 
karty Maestro. Stačí im na to len pár kliknutí. Každá transakcia je bezpečná a jednoduchá. 
Platobné karty Maestro akceptuje na Slovensku už aj systém PayPal. 
 
„Nakupovanie na Internete je stále populárnejšie. A niet sa čomu diviť, keďže je 
mimoriadne pohodlné. Tovar si vyberiete, objednáte i zaplatíte počas krátkej chvíľky zo 
svojho počítača,“ hovorí marketingová manažérka MasterCard Europe pre Českú republiku a 
Slovensko Tereza Janková a dodáva: „Karty používa pri platení na Internete stále viac 
zákazníkov aj na Slovensku, takže sme im radi vyšli v ústrety.“ 
 
Dokladá to aj prieskum spoločnosti GfK z apríla 2012. Potvrdzuje, že 84% Slovákov, ktorí majú účet v 
banke, nakupuje aspoň občas na Internete. Najčastejšie ide o elektro, knihy, hudobné nosiče, ale 
napríklad aj oblečenie alebo kozmetiku. Na platenie s kartami Maestro stačí zadať šestnásťmiestne 
číslo karty, meno a dátum exspirácie, bezpečnostný CVC kód, prípadne MasterCard Secure Code, 
pokiaľ ho Vaša banka podporuje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karty Maestro akceptuje aj PayPal  
Odteraz môžu klienti s kartou Maestro využívať aj elektronický platobný systém PayPal. Ten je ideálny 
na nákup a predaj tovaru za malé a stredné čiastky; len v Európe akceptuje PayPal viac ako 160 000 
obchodníkov. Svoj paypalový účet si zákazníci ľahko dobijú platobnou kartou Maestro. Platenie 
cez PayPal je veľmi diskrétne a rýchle, príjemca peňazí neuvidí žiadne osobné údaje, ale len e-mailovú 
adresu a adresu, na ktorú má odoslať tovar. 
 
Karty Maestro 
Elektronická platobná karta Maestro je základným produktom spoločnosti MasterCard. Hoci karty 
Maestro sú vo väčšine prípadov debetnými kartami, nie je vylúčené ani vydávanie kariet Maestro s 
kreditnou funkciou. Kartu Maestro je možné použiť na výber hotovosti z bankomatov a na platbu za 
tovar či služby u obchodníkov vybavených on-line platobným terminálom. Býva automaticky vydávaná 
k bežným bankovým účtom. Môže mať domácu a medzinárodnú platnosť. Platobnú kartu Maestro 
možno použiť na všetkých miestach označených Maestro. Platobné karty Maestro vyžadujú pri každom 
použití (či už v bankomate alebo u obchodníka) povinné zadanie čísla PIN. Každá transakcia vykonaná 
platobnou kartou Maestro je on-line autorizovaná vydávajúcou finančnou inštitúciou. K platobnej karte 
Maestro je možné zabezpečiť si dodatočné poistenie, ktorého ponuka závisí od podmienok vydávajúcej 
banky. 
 
cardmag l roman kotlán l ogilvy 

POHLED ZE SLOVENSKA 

Nakupovanie na Internete 2012
Áno, často; 35 %

Áno, ale len 

občas; 46 %

Nie; 19 %
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Statistika karet za 4. kvartál 2012 
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KALENDÁŘ AKCÍ 
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SLOVNÍK TERMÍNŮ, ZKRATEK A AKRONYMŮ  

 více na www.pcistandard.cz 

AAA Zkratka pro „ověření, autorizaci a zúčtování”, tj. Authentication, 
Authorization, and Accounting. Protokol pro autentizaci uživatele je 
založený na jeho ověřitelné identitě, pro autorizaci uživatele na 
základě jeho uživatelských práv a pro zúčtování podle spotřeby zdrojů 
sítě uživatelem. 

Access Control 
Kontrola přístupu 

Mechanismy, které omezují dostupnost informací nebo zdrojů jejich 
zpracování pouze na autorizované osoby nebo aplikace. 

Account Number 
Číslo účtu karty 

Viz Primární číslo účtu (PAN). Zkráceně „číslo karty“. 

Acquirer 
  

Též „zpracovatelská banka” nebo „zpracovatelská finanční instituce”, 
popřípadě „zpracovatel“. Subjekt, který iniciuje a udržuje vztahy 
s obchodníky v rámci akceptace platebních karet. 

Adware Typ závadného softwaru, který, je-li instalován, nutí počítač 
automaticky zobrazovat nebo stahovat reklamy. 

AES Zkratka pro „Advanced Encryption Standard”, tj. Pokočilý šifrovací 
standard. Bloková šifra používaná v kryptografii symetrických kódů 
přijatá institutem NIST (National Institute of Standards and 
Technology) v listopadu 2001 pod označením U.S. FIPS PUB 197 (též 
„FIPS 197”). Viz Odolná kryptografie (Strong Cryptography). 

ANSI Zkratka pro „American National Standards Institute”. Jde o soukromou 
neziskovou organizaci, která spravuje a koordinuje americký systém 
dobrovolné standardizace a hodnocení shody. 

Anti-Virus 
Antivirus 

Program nebo software schopný odhalovat, odstraňovat a chránit proti 
různým formám závadného softwaru (též „malware”), včetně virů, 
červů, Trójanů nebo Trojských koní, spyware, adware a rootkitů. 

Application 
Aplikace 

Tento pojem zahrnuje všechny nakoupené a na zakázku vytvářené 
softwarové programy nebo skupiny programů včetně interních i 
externích (např. webových) aplikací. 

Audit Log 
Auditovatelný protokol 

Též označováno „auditovatelný záznam”. Chronologický záznam 
systémových aktivit. Poskytuje záznam, postačující k rekonstrukci 
povolení, revizi a prověření posloupnosti prostředí a činností 
souvisejících s operací, procedurou nebo událostí během transakce od 
zadání po konečné výsledky, nebo k nim vedoucích. 

ASV Zkratka pro „Approved Scanning Vendor” (Schválený dodavatel 
skenování). Společnost schválená ze strany PCI SSC k provádění 
služeb skenování vnější zranitelnosti. 
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Služby banky online a elektronické platby 
 
Debetní a kreditní karty byly vyvinuty pro pohodlí zákazníků. Umožňují rychlý přístup k penězům a 
jednoduché použití. I u plastových “peněz po ruce” je ale vždy prostor pro zlepšení. I online banka 
ZUNO ze skupiny Raiffeisen Bank International vykročila vpřed v souladu s moderními technologickými 
trendy. 
 
Stejně jako ostatní produkty, i kreditní a debetní karty se drží hodnot banky ZUNO - transparentnost, 
jednoduchost a žádné zbytečné poplatky. Proto je vystavení i vedení karty zcela zdarma. Všechny 
karty jsou embosované pro co nejširší možnosti jejich použití doma i 
ve světě. Žádost o kartu je možné provést pouhými několika 
kliknutími v online bankingu. ZUNO také při vystavení karty umožňuje 
klientům zvolit si svůj vlastní PIN kód. To zároveň zjednodušuje 
zpracování žádosti, protože klientovi je doručena pouze karta a není 
nutné zasílat obálku s PIN kódem. Jednou z klíčových věcí je i 
zabezpečení karet, které jsou klientům vydány jako neaktivní a pro 
maximální bezpečnost jsou až posléze aktivovány prostřednictvím 
online bankingu, nebo zákaznického centra. Protože naši klienti realizují velký objem transakcí u online 
obchodníků, minulý rok jsme jim prostřednictvím jedné z našich služeb umožnili jednoduše vypínat a 
zapínat platební limity. Před uskutečněním transakce si v online bankingu zapnou použití karty pro 
online obchody, po provedení platby ji mohou opět deaktivovat. Díky této možnosti jsou transakce 
bezpečnější a klient má větší míru kontroly nad svou kartou. Tuto službu nabízíme jak pro debetní, tak 
kreditní karty. 
 
Debetní karta - vždy po ruce 
Stejně jako jiné banky, ZUNO automaticky dává ke svým běžným účtům embosovanou VISA kartu a 
tím zajišťuje klientům přístup k jejich penězům do výše zůstatku, nebo případně až do výše jejich 
povoleného přečerpání účtu. Na rozdíl od ostatních bank mají naši klienti číslo účtu napsané přímo na 
své stylové ZUNO kartě. Platby kartou jsou komfortní, rychlé a zdarma po celém světě, hotovost je 
možno vybrat v jakémkoli bankomatu. 
 
Kreditní karta - prostě výhodná 
Kreditní kartou ZUNO od MasterCard s bezkontaktní technologií Pay Pass zaplatíte na více než 24,6 
milionech míst po celém světě. Karta je výhodným řešením s jedním z nejdelších bezúročných období 
na trhu, až 55 dní. Držitelé ZUNO kreditní karty si mohou vybrat ze dvou zúčtovacích období a splácet 
buď na konci, nebo v polovině měsíce. Mohou také doplácet kreditní kartu u jiné banky jednoduchým 
převedením zůstatku. 
 
Platinová karta - ještě něco navíc 
ZUNO vždy nabízí něco speciálního. Jako například ZUNO Platinová karta, které nic nechybí – je 
embosovaná, umí bezkontaktní platby, je chráněná čipem a poskytuje svému držiteli cestovní pojištění 
a výhody programu MasterCard Elite, jako jsou speciální služby v místě pobytu či různorodé slevy. 
Cestovní pojištění chrání držitele karty po celou dobu její platnosti při zahraničních cestách s délkou 
trvání až 90 dnů a pokrývá náklady v případě nehody, úrazu a následné léčby, stejně jako případnou 
ztrátu, krádež či poškození zavazadel a osobních věcí. 
 
Kreditní kartu ZUNO mohou klienti využívat také jako běžnou debetní kartu. Stačí na ni jen vložit 
vlastní prostředky, zvýšit disponibilní zůstatek a nadále není nutné s sebou v peněžence nosit dvě 
karty. Při platbách jsou jako první využívány vlastní peníze klienta. K velkému pokroku prostě někdy 
stačí jen maličkost, a to v ZUNO víme velmi dobře.  
 
cardmag l zuno 
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asociační partneři 

www.     .cz 
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