No 3
2 0 0 5

v tomto čísle najdete …. rozhovor s ing. Janem Čarným .... informace o
technologiích a bezpečnosti …. aktuality z domova i zahraničí
….
statistiky …. marketing a trendy …. pár tipů na drink .… a mnoho
dalších zajímavostí ze světa platebních karet

magazín sbk
sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR, Vodičkova 28, 110 00 Praha 1

sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR

1

© 2005

OBSAH

str.

ÚVODNÍK ………………………………………………………………………….………………………………………………

3

KALENDÁŘ AKCÍ ……………………………………………………………………………………………………………....

3

AKTUÁLNĚ Z DOMOVA

15 let mezinárodních karet v Československu …………….……….…………………………….……………..
Ivan Remšík …………………………..……………………………………………………………………….………….
Petr Forman …………………………………………...………………………………………………………….………
Visa Europe: meziroční objem výdajů 1 bil. EU ……………………………………………………...…….……
MasterCard lídrem trhu kreditních karet ………………………………………………………..………………..
Policie zadržela vykrádače bankomatů ………………..……………………………………………...…….……
Průhledná platební karta Visa ……………….……………………………………………………..………………..
Platebních karet je v ČR stále více …………...…………………………………………………..………………..
Nový generální ředitel American Express ………………..……………………………………………...…….……
Karty VISA podle nových pravidel asociace VISA ………………………………………………..………………..

4
4
4
5
5
5
5
5
5
5

AKTUÁLNĚ Z EU A ZAHRANIČÍ
Bank of America koupí společnost MBNA …………………………………….…………………………...……….
First Data koupila EPI ………………………………………………………………..…………………………………
V Polsku roste obliba platebních karet …..………………………………………….……………………………..
Celosvětová dohoda MasterCard a Cetelem …...…………………………………….…………………………..
Interaktivní televizní kreditní karta s věrnostním programem ………………….…………………………..

TECHNOLOGIE

PayPal rozšířil služby pro ČR ………………………………………………………………….………………………
Další varianta karty SEPA pro eurozónu? …………………………………….……………….…………………..

6
6
6
6
6

7
7

BEZPEČNOST
Kompromitace čísel platebních karet v USA ………………………………………………………….……………
Počítačový virus ohrozil kreditní karty ….…………………………………………………………………………
Virus ohrozil karty i v ČR ………………………….…………………………………………………………….…….
Bezpečnostní systémy MasterCard prokázaly vysokou efektivitu ..…………………………………….….
Policie obvinila členy "bankomatového" gangu ……………………....…………………………………….….

7
7
8
8
9

TRENDY
APACS vytvořil poradní webové stránky pro kreditní karty ……………………………………………….…. 9
Internetové platby – výzva pro karty ……...……………..…………………………………………………….…. 10
"Cashback" ? …………………………………………….…………………………………………………………….…. 10

MARKETING

Karta Cash2Go má nahradit cestovní šeky ………………………………….……………………………….……. 11

PROFIL ZEMĚ

Švýcarská konfederace ………………………..……………………………….……………………………….…….

11

KARTY V ČÍSLECH

MasterCard a VISA v evropské statistice 2000 - 2004 ………………………………………………….…….. 15
Platební karty v Evropě v roce 2004 …………………………...…….…………………..….……………………. 19

ROZHOVOR

Rozhovor s ing. Janem Čarným ….………………..……………………………………………………..………. 21

TIP NA DRINK …………………………………………………………………………………………..…….……………….. 23

sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR

2

© 2005

ÚVODNÍK …
… úvodník tohoto čísla je opět poměrně málo mediálně tradiční. Místo analýz, glos či komentářů
k různým společenským či odborným tématům Vám přinášíme první a exkluzivní informaci o
připravované soutěži, která bude určena Vám všem, našim čtenářům magazínu cardmag.
Rozhodli jsme se uspořádat pro Vás dvě tipovací soutěže. První soutěž bude zaměřena na
olympijský hokejový turnaj 2006, druhá tipovací soutěž bude zaměřena na turnaj fotbalového
mistrovství světa 2006. Obě tipovací soutěže budou vyhlášené na počátku roku 2006 na
www.cardmag.cz .
Soutěže budou mít jeden zásadní charakter, odměnit ty nejúspěšnější a pobavit všechny ostatní, kteří budou
věnovat našemu magazínu pozornost i v roce 2006.
Než ovšem Vám představíme avizované odlehčení, pojďme se na chvilku věnovat seriozním informacím a článkům
z aktuálního čísla magazínu cardmag*03/05 …
Příjemné čtení

Roman Kotlán

KALENDÁŘ AKCÍ
Cards and Payments

Věrnostní programy

EFMA
www.efma.com/cards
IIR
www.konference.cz

Paris

20. - 22.09. 2005

Praha

20. - 21.09. 2005

Konference IIR v Praze ve dnech 20. - 21. 9. 2005 nabízí:
Zkušenosti ze zahraničí - multipartnerský věrnostní program Premium Club, Polsko
Jak implementovat věrnostní programy do marketingové strategie firmy
Dá se měřit přínos věrnostního programu?
Strategická partnerství firem jako cesta k vyšší efektivnosti věrnostního programu
Co-brandové kreditní karty - účinný nástroj loajality managementu
Právní aspekty fungování věrnostních programů

Issuing Credit Cards

Transacty (EPI Group)
Ibunce@datamonitor.com

Praha

04.10. 2005

Praha

25. - 27. 10. 2005

Jednodenní seminář, lektor Mr. Jeff Slawsky

BASEL II

IIR
www.konference.cz

Konference a workshop zaměřené na praktické zkušenosti s používáním modelů pro stanovení a řízení rizik
podle pravidel BASEL II. S informacemi o aktuálním stavu legislativních dokumentů a prvními praktickými zkušenostmi vystoupí zástupci ČNB, ČBA, ČS a.s., ČSOB a.s., KB a.s., ŽB a.s., VÚB a.s. Workshop je zaměřen na úvěrové riziko – požadavky BASEL II, měření, řízení, rating.
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EFMA

Věrnostní programy

www.efma.com/loyalty

Praha

15. - 16. 11. 2005

Konference v Praze ve dnech 15. - 16. 11. 2005 je zaměřena na hledání cest k udržení zákazníkovy loajality,
k nákupu více finančních produktů a služeb. Prezentace budou zaměřeny na existující programy a přístupy
k programům loajality, zejména na spojení mezi získáním zákazníka a vybudováním loajality v ranné fázi klientského vztahu. Budou předvedeny různé přístupy k loajalitě zákazníků a srovnání přístupů specifických věrnostních
programů s důrazem na větší orientaci na služby zákazníků.
Součástí akce bude více interaktivních setkání a workshopů zaměřených na interakci a diskuze mezi účastníky.

Datamonitor

Card Processing Europe

Ibunce@datamonitor.com

Praha

28. - 29.11. 2005

Bukurešť

25. - 26.01. 2006

Pyrabelisk Conferences Ltd
SECURITY PRINTING

www.security-printing.com

Mezi přednášejícími vystoupí za Českou republiku Jaroslav Kosek, Regional Manager, Datacard, na téma: Secure
ID and Passport Personalisation.
Podrobnější informace o akcích u pořadatelské organizace, na webu SBK, event. v kanceláři SBK

AKTUÁLNĚ Z DOMOVA
postupně vystřídána Toby Mitchellem, Patti Kennion,
Janem
Doškářem
a
Miroslavem
Kozlerem).
Připomeňme si toto výročí zachovalým vzorkem
jedné ze tří testovacích karet, na kterou byly
realizovány první VISA transakce z Československa
v roce 1990 (a také první chargeback na její
podvodné zneužití v USA).

15 let mezinárodních karet
v Československu

Jak to uteklo. V září
před 15 lety byly
připraveny k otestování
první
mezinárodní
platební karty VISA v
Československu. První
kartový
program
připravila Živnostenská banka, n.p. (národní podnik),
k devizovým účtům svých klientů pro známkou VISA
Classic. Karty byly určeny zejména pro mezinárodní
platby (tehdy jen v 8 mil. lokacích po celém světě,
vůči dnešních 38 mil.) ) a výběry v bankomatech.

Ivan Remšík,
iniciátor rozvoje platebních karet v Československu
(od r. 1988, kdy zavedl kartu TUZEX k výběru
"hotovosti" tuzexových poukázek z tuzexových účtů),
po svém osmiletém působení u asociace VISA
International se 16. června 2005 zúčastnil jako
Senior Analyst společnosti Forrester Research,
Londýn, UK, semináře pořádaného Mobile Payment
Association (MPA) Česká republika s tématem "Platby
v pohybu" - technologie a trendy, které změní
způsoby placení.

Před zakoupením programového systému pro
zpracování karet (MULTIPAC z Maroka) se došlé
transakce zpracovávaly prostřednictvím excelové
tabulky. Identifikátorem bylo číslo devizového konta,
které se stalo součástí čísla karty (PAN) a
předcházelo kontrolní číslici. Již tehdy se domácí
transakce zúčtovávaly vůči korunovému účtu a
zahraniční vůči cizoměnovému účtu (volitelně
dolarový, markový nebo librový). Tato volba zůstala
v Živnostenské bance dodnes.

Petr Forman
Petr Forman se ujal funkce vedoucího kartového
týmu v Raiffeisenbank s odpovědností za kreditní a
debetní produkty a ATM, včetně strategie,
plánování, cenovou tvorbu, kampaně a metodiku; do
Raiffeisenbanky přešel z České spořitelny.

Se zahájením prvního kartového programu je
spojeno
jméno
reprezentantky
VISA
pro
Československo, paní Sharon Dean (která byla
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Visa Europe: meziroční objem
výdajů 1 bil. EUR

tak přiblížil na dosah sedmi milionům. V prvním
čtvrtletí nejvíce rostl zájem o kreditní karty. Jejich
počet ke konci března přesáhl 400 tisíc, což je o
téměř 40 tisíc karet více než na konci roku 2004.
Vyplývá to ze statistik Sdružení pro bankovní karty.

Celková hodnota výdajů držitelů karet Visa v
12měsíčním období končícím 30. březnem 2005
přesáhla hranici 1 bil. EUR. Tato hodnota je součtem
plateb u obchodníků, výběrů hotovosti z bankomatů
a výběrů prostřednictvím karet na pobočkách bank.
Počet platebních karet Visa v Evropě meziročně
vzrostl o 17,1 % a z každých 10 zaplacených eur
připadá 1 euro na karty Visa.

SBK

Nový generální ředitel American
Express
American Express jmenoval nového generálního
ředitele pro Českou a Slovenskou republiku. Jan
Brázda odešel ze společnosti po šesti letech svého
působení na konci srpna, kdy jej nahradil David
Gourlay. David Gourlay pracuje v American Express
již čtrnáctým rokem. V posledních dvou letech řídil
aktivity karetního oddělení v České republice a na
Slovensku. Nedávno získal i odpovědnost za firemní
platební karty v regionu střední Evropy. Karty
zůstanou jeho klíčovou náplní i v budoucnu.
David Gourlay je hrdý Skot, který je přesvědčen o
vynikajících obchodních příležitostech, které se
nabízejí na obou trzích. Ve svém volném čase rád
poznává zajímavé kouty České republiky a využívá jej
pro zdokonalování české slovní zásoby. Je nadšeným
lyžařem.

SBK

MasterCard lídrem trhu kreditních
karet
Společnost MasterCard Europe oznámila své
obchodní výsledky v ČR k 31. 12. 2004. Meziročně
došlo k nárůstu počtu vydaných karet, především
kreditních, posílila ale také akceptační síť a míra
využívání karet. V ČR bylo ke konci roku 2004
vydáno celkem 3,38 mil. karet MasterCard,
MasterCard Electronic a Maestro. Oproti konci roku
2003 tak došlo k nárůstu o 10,4 %. Karty MasterCard
a Master-Card Electronic přitom dosáhly počtu 1,16
mil. (meziroční nárůst 43,2 %), karty Maestro 2,22
mil. (+1,1 %). Jejich držitelé v roce 2004 realizovali
transakce v objemu 6,94 mld. EUR, což představuje
meziroční nárůst 19,7 %. Počet kreditních karet se
značkami MasterCard, MasterCard Electronic a
Maestro vzrostl v roce 2004 v ČR o 71 % na 710 000
karet.

Tisková zpráva
V Praze dne 21.9.2005
Kancelář American Express

Karty VISA podle nových pravidel
asociace VISA
ČSOB jako první banka v Evropě začala počátkem
října vydávat karty VISA podle nových pravidel
asociace VISA (nové logo, hologramický magnetický
proužek). Nové karty jsou určeny studentům od 15
do 26 let. Karty jsou opatřeny speciální jeansovou
texturou.

MasterCard

Policie zadržela vykrádače
bankomatů
Policie zadržela pět lupičů, kteří vykradli bankomat v
Mladé Boleslavi. Jde o občany bývalé Jugoslávie,
kteří mají pravděpodobně na svědomí také další
případy loupeží z bankomatů. Přímo na místě
policisté zajistili batoh s 1,5 mil. Kč.
ČTK

Průhledná platební karta Visa
Pro nový vzhled karty se rozhodla Česká spořitelna.
Ve spolupráci s asociací Visa Europe uvedla na trh
nový design karty – průhlednou mezinárodní debetní
kartu s motivem "kapek". Pod názvem Visa Electron
Student+ je určena studentům ve věku od 15 do 30
let. Při platbě kartou a dobíjení kreditu mobilního
telefonu v bankomatu získají studenti bonusové
body, které mohou vyměnit za odměny z katalogu
Bonus programu ČS. Zajímavé jsou slevy u
obchodních partnerů ČS a bezplatné vydání a užívání
karty po celou dobu trvání programu Student+.
VISA

Platebních karet je v ČR stále více
Počet platebních karet v ČR stále roste. Během
prvních tří měsíců letošního roku banky vydaly
dalších 76 tisíc karet a počet karet na českém trhu se
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AKTUÁLNĚ ZE ZAHRANIČÍ
Bank of America koupí společnost
MBNA

Celosvětová dohoda MasterCard a
Cetelem

Americký bankovní gigant Bank of America koupí
společnost MBNA za 35 mld. USD. Bank of America
zahájila frančízový kartový program v roce 1966 a
v roce 1976 jej přeměnila na VISA. Byla největším
vydavatelem karet v USA do r. 1984 a zamýšlenou
koupí třetího největšího amerického vydavatele
kreditních karet VISA a MasterCard by se dostala ze
čtvrtého na první pořadí v USA a jeden z největších
vydavatelů kreditních karet ve světě. Transakcí se
zdvojnásobí počet vydaných kreditních karet mezi
klienty Bank of America a přibude jí přes 20 mil.
nových účtů. Ve společné bilanci platebních karet
bude mít rozšířená banka 143 mld. USD na 40 mil.
účtů. Objemem výdajů na karty předstihne American
Express, dosud jedničku na americkém trhu.
Z hlediska asociací, Bank of America je zastoupena
ve vedení VISA (při dodržování závazku vydávání
více než 75 % karet pod známkou VISA). Převzetím
MBNA, silným vydavatelem karet MasterCard a
American Express, tento podíl poklesne na 71 %. Ke
splnění závazku vůči VISA bude muset možná
konvertovat převzaté karty MC a AX na VISA karty,
nebo bude muset prodat aktivity American Expressu.

Společnost
MasterCard
International
udělila
společnosti Cetelem, francouzskému poskytovateli
spotřebních úvěrů, licenci k celosvětovému využívání
svých značek MasterCard, Maestro a Cirrus.
Společnosti MasterCard International a Cetelem již
od roku 1997 těsně spolupracují na rozvoji programů
kreditních karet v řadě zemí, mimo jiné v Itálii,
Španělsku, Portugalsku, Maroku, České republice,
Maďarsku a Německu. K těmto zemím brzy přibude
také Polsko, Slovensko a Belgie. V rámci dohody
bude společnost Cetelem, dceřiná společnost skupiny
BNP Paribas zavedená ve 20 zemích po celém světě,
spolupracovat s MasterCard International na dalším
rozvoji svých aktivit v oblasti kreditních karet.
Uzavřená dohoda je v souladu s cílem společnosti
MasterCard International výrazně přispět k podnikání
svých zákazníků cestou navazování trvalých
partnerství s bankami na globálním trhu.
eBankovnictví č.25, 20.6.2005

Interaktivní televizní kreditní karta
s věrnostním programem
Ve Velké Británii byla vydána první interaktviní
televizní
karta
s věrnostním programem.
Barclaycard ve spolupráci
s MasterCard a soukromou
digitální satelitní televizí
BSkyB vydal kreditní
čipovou kartu "sky",
použitelnou k nákupům po
celém světě a přijímanou i
ve Skyboxu digitálního
satelitního přijímače TV.
Umožňuje nejen platbu
měsíčních poplatků za
příjem signálu (od 13.50
do 41 GBP /měsíc podle počtu kanálů) ale i nákupy
prostřednictvím TV boxu (podle sloganu "Shop
through the box").
Vydaná karta využívá přetočeného designu karty
MasterCard, kdy brand a hologram byly umístěny
vedle sebe na kratší stranu karty a jsou tedy čitelné
při vložení do čtecí štěrbiny digitálního přijímače.
Sedmi miliónům zákazníkům v UK karta "Skycard"
nabízí interaktivní přístup k programům a věrnostní
program "SkyPoints". Za každou utracenou 1 GBP
divák získá jeden bod, který může být využit na:
·
měsíční předplatné digitální Sky televize
·
úhradu za placené programy (per-per-view)
·
program PremPlus - fotbalová utkání.
Dále se body mohou využít do slosování na výstavy,
lístky na žádaná filmová představení a další reálné
benefity pro diváky.

Podle Nilson Rpt837, eBankovnictví č.27

First Data koupila EPI
Společnost First Data Corporation, která celosvětově
patří k lídrům v elektronickém obchodu a platebních
službách, koupila norskou společnost EuroProcessing
International (EPI), zabývající se zpracováním
kartových transakcí. Hodnota transakce nebyla
uvedena. EPI má ve středoevropském regionu
zastoupení především na Slovensku, prostřednictvím
spolupráce s bankami působí i v ČR. Firma se rovněž
angažuje v Litvě, Lotyšsku, Srbsku a Černé Hoře,
Bosně a Hercegovině, Rumunsku, Makedonii, Rusku
a v Maďarsku. V tuzemsku je First Data známá
především díky pobočkám celosvětové sítě Western
Union, které poskytují rychlý převod finančních
prostředků. First Data koupila EPI od soukromé
skandinávské společnosti Reiten & Co Capital
Partners a investiční společnosti Creati AS.
eBankovnictví č.25, 20.6.2005

V Polsku roste obliba platebních
karet
Podle firem Visa a MasterCard vzrostl loni objem
obchodů uskutečněných platebními kartami o 18 %.
Poláci zaplatili v roce 2004 kartami za zboží v
hodnotě 22,2 mld. EUR (asi 666 mld. Kč). Pomocí
platebních karet uskutečnili 429 milionů transakcí,
použili je jednak k platbám, ale i k výběrům hotovosti
z bankomatů.

Podle ECR May/June 2005

eBankovnictví č.18, 2.5.2005
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TECHNOLOGIE
PayPal rozšířil služby pro ČR

s problematikou zabezpečení této strany transakce
proti podvodům.

V CM č.2/2004 jsme informovali o službách
internetového procesoru PayPal (PayPal – vedoucí
procesor internetových plateb) s poznámkou o
omezení těchto služeb ve vztahu k držitelům karet
z ČR a dalších středo- a východoevropských zemí.
PayPal tehdy oddůvodňoval toto omezení
technologickými a rizikovými důvody.
Nicméně
důsledkem zájmu uživatelů z těchto zemí a
přirozeného zájmu podnikatele o rozšiřování
obchodních aktivit je omezené otevření služeb PayPal
pro následující země, zahrnující také ČR:

Podrobné informace na:
www.paypal.com, www.paypal.com/intlavail

Další varianta karty SEPA pro
eurozónu?
Podle ECR 7/8 2005 skupina evropských
poskytovatelů služeb (procesorů) zkoumá možnost
spolupráce na vývoji systému platebních karet,
vyhovujícího podmínkám jednotného platebního
prostoru SEPA (viz např. CardMag 2/05). Účastníky
dosavadních jednání mají být společnosti Banksys,
Cartes Bancaires, Cetrel of Luxembourg, Interpay,
BVR (něm. družstevní banky), SIBS (Portugalsko),
SSB Italy a tři španělské společnosti: 4B, CECA a
Sermepa. Skupina se označuje jako "Berlin Group".
Základní
ideou
je
vytvoření
virtuální
nízkonákladové sítě na bázi Internetu, propojující
uvedených deset účastníků v osmi zemích k
vzájemnému přenosu dat o kartách a transakcích.
Předpokladem je on-line autorizace všech transakcí
karet na bázi čipové technologie. Diskuse jsou
zaměřeny technologicky, zatím nebylo jednáno o
event. "brandu". Tato síť by umožnila přeposlání dat
o transakci držitele domácí karty jednoho
"procesoru" v zemi jiného z deseti "procesorů" do
"mateřské" země a její zpracování (zaúčtování) jako
domácí transakce, bez ohledu na "brand" karty
(např. Visa). Tím by se vytvořila nezanedbatelná
konkurence nabídkám asociací Visa a MasterCard.
Podmínkou European Payments Council (a ECB)
je ovšem interoperabilita mezi všemi zeměmi
eurozony. Bude proto zajímavé sledovat další vývoj.

Accounts are also available in the following countries
using PayPal.com to send money only:
Anguilla

Lithuania

Cyprus

Malta

Czech Republic

Poland

Estonia

Slovakia

Hungary

Slovenia

Latvia

South Africa

Služba je zatím omezena – to send money only –
t.zn. že český držitel karty již může být u PayPal
registrován a provádět platby prostřednictvím své
platební karty za nákupy v internetových obchodech
v ostatních zemích, nemůže však platby přijímat.
Otevření služeb pro přijímání plateb (pro
internetové obchody z ČR a finanční převody na
účet) je zatím otázkou budoucnosti a souvisí zřejmě

Podle ECR 7/8 2005

BEZPEČNOST
Kompromitace čísel platebních
karet v USA

pravděpodobně dotkne všech amerických vydavatelů
kreditních karet. Narušení bezpečnosti karet mělo
původ u atlantského zpracovatele plateb pro banky a
obchodníky CardSystems Solutions. K průniku byl
použit speciální virus, který vyhledává data o
spotřebitelích s cílem podvodně vybrat peníze.
Narušitel nemohl zjistit adresy ani čísla důchodového
sociálního pojištění, takže nemohlo dojít ke zneužití
cizí identity. Mohl se ale dostat ke jménům, bankám
a číslům účtů, a využít je ke krádeži peněz z účtů
karet. Z celkového počtu ohrožených účtů patří
MasterCard 13,9 milionu, avšak jen asi 68 000 z toho
je vystaveno vysokému riziku. Celý případ vyšetřuje
FBI.
Z pohledu klientů ve Spojených státech: I když se
tato událost zdá svým rozsahem enormní, škody
nebudou velké. Lze odhadnout, že nějakým
podvodem bývá postiženo 0,2% majitelů karet.
Kromě možné ztráty důvěry v tento platební

Důvěra klientů v bezpečnost platebních karet byla ve
světovém tisku široce diskutována po té, co v
polovině
června
2005
došlo
v
USA
ve
zpracovatelském středisku ke kompromitování asi 40
miliónů čísel karet. Tiskové zprávy přinesly informace
o rozsahu události, a kompromitování databáze karet
hackery nejdříve sváděly na počítačový vir.

Počítačový virus ohrozil kreditní
karty
Ke jménům a číslům účtů až 40 milionů vlastníků
kreditních karet v USA se mohla prostřednictvím
počítačového viru dostat nepovolaná osoba.
Společnost MasterCard International sdělila, že
zřejmě dosud největší útok na finanční data se
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instrument konkrétním klientem to znamená, že
konkrétní majitel karty bude podveden jednou za 500
let.
I kdy se platebními kartami platí stále více na
internetu, není zde riziko zneužití největší. Největším
rizikem zůstává ztráta vlastní karty, pokud je před
zablokováním používána k podvodným platbám.
Vzhledem k tomu, že bývá vyšetřeno méně než 5 %
případů, okradeným držitelům kreditních karet může
trvat léta, než si opět obnoví úvěryschopnost
(míněno v úvěrových registrech).
Card Systems Solutions je jedna z více než 100
firem v USA, které zpracovávají transakce. Oproti
přísným regulacím,
vztahujícím se na
kreditní společnosti,
tato fima uchovává
citlivá data o zákaznících na svém systému
zakódována, místo aby je po jejich zpracování zničila.
Tak se mohli hackeři dostat k číslům karet a
třímístnému bezpečnostnímu kódu karty CVV (na
podpisovém proužku).
Tento případ je jen další v dlouhé řadě. Pouhé tři
týdny před tím CitiGroup přiznala, že jí byla zcizena
data o 3,9 mil. držitelů kreditních karet. Data byla na
magnetických páscích, které měla přepravní firma
UPS převést nákladním autem ze skladu v New
Jersey do Texasu ke zpracování. Zásilka nebyla nikdy
doručena a přes intenzivní pátrání se nenalezla.
Potenciální škoda je značná, neboť vedle finančních
informací se ztratila také čísla sociálního pojištění
(Social Security Number), údaj srovnatelný s rodným
číslem, pomocí kterého lze získat všechny osobní
údaje konkrétní osoby. Od začátku roku se v USA 3,5
mil. lidí stalo obětí zlodějů dat, a zneužití citlivých
údajů je tak nejrychleji rostoucí podvod. Dopad na
klienty je vedle finanční újmy také psychický.
Stále četnější ztráty dat o kartách v USA (např.
ve společnosti Choice Point došlo ke krádeži dat na
jaře 2005) vyvolaly odezvu a přípravu nové strategie.
Např. v Kalifornii schválili nový zákon, který
finančním institucím nařizuje zveřejňovat informace o
zcizení dat. Většina případů poslední doby tak byla
zveřejněna, neboť byli postiženi i držitelé karet v
Kalifornii. Kongres USA se také zabývá návrhem, aby
povinnost zveřejňování byla rozšířena na všechny
státy. Skupiny se zájmem o ochranu osobních dat
chtějí jít dále a více regulovat celou oblast zpracování
dat s poukazem, že citlivé údaje jsou využívány
komerčně mediálními koncerny a obchod s těmito
daty narůstá. Na druhé straně lobistické skupiny
zpracovatelů
dat
upozorňují
na
probíhající
samoregulaci a brání se ji nahradit přísnými státním
předpisy. Svoji svobodu ve zpracování dat a
utajování informací si velice cení, od r. 1998
investovaly do svých lobistických skupin více než
National Rifle Association do loby obhajující volný
obchod se zbraněmi a jejich držení.

Spojených státech zdržovali mezi srpnem 2004 a
květnem 2005, nebo platili kartou na dálku, potvrdil
bezpečnostní expert Sdružení pro bankovní karty
Tomáš Janout. "V současné době se to může týkat
stovek potenciálně ohrožených karet. Zatím není
známo, že by vznikla nějaká škoda," uvedl. Počet
ohrožených karet se však stále zvyšuje. ČSOB
obdržela z USA 400 čísel ohrožených karet, které
patří jejím klientům. Z ostatních bankovních domů
nejvíc karet zablokovala GE Money (216). Česká
spořitelna vymění zhruba 30 karet, zástupci Komerční
banky hovoří o desítkách.
Vyváženou zprávu o úniku dat pro české klienty
vydala postižená společnost MasterCard Europe slovy
svého generální ředitele:

Bezpečnostní systémy MasterCard
prokázaly vysokou efektivitu
Tým bezpečnostních expertů společnosti MasterCard
International v nedávné době identifikoval prolomení
ochranných počítačových systémů společnosti
CardSystems
Solutions,
třetího
největšího
zpracovatele karetních dat v USA. Společnost
CardSystems Solutions zpracovává data z karetních
transakcí, které spotřebitelé uskuteční obchodníků na
území USA. U řady lidí po tomto narušení systémů
společnosti CardSystems Solutions logicky mohla
vzniknout otázka, zda mohou mít k platebním kartám
i nadále plnou důvěru. Jistěže. Spíše než o narušení
důvěry v platební karty a jejich bezpečnost se totiž
jednalo o ukázku správného a efektivního fungování
bezpečnostních mechanismů platebních karet. Byly to
totiž právě ochranné systémy společnosti MasterCard
International, které napadení dat jako první
identifikovaly. A přestože platební karty MasterCard
nebyly tímto incidentem postiženy nejvíce, rozhodl se
MasterCard v zájmu ochrany svých klientů celou tuto
záležitost zveřejnit a uvést v činnost veškeré
mechanismy vedoucí k dalšímu posílení bezpečnosti
držitelů karet a jejich peněz. Celý případ je tak
důkazem toho, že přestože může dojít k selhání
systémů - například u některého z externích
zpracovatelů dat - dokáží sofistikované bezpečnostní
mechanismy platebních karet jednat velmi efektivně
a rychle ve prospěch ochrany držitelů karet.
Společnost MasterCard International má již v
dnešní době vyvinuté technologie, které podobnému
zneužití dat dokáží zabránit. Jednou z nich je
například bezpečnostní technologie pro nákup na
internetu SecureCode. Ten funguje už i v České
republice a na Slovensku a výrazným způsobem
zvyšuje bezpečnost plateb v prostředí internetu a to
jak ze strany spotřebitelů, tak i vydavatelů a
internetových obchodníků. Nakupování na internetu s
MasterCard SecureCode je velmi jednoduché a lze jej
přirovnat například k výběru z bankomatu nebo k
přímé platbě kartou v kamenném obchodě. Při
nákupu v internetovém obchodě, který tento systém
podporuje, je totiž držitel karty při platbě kartou
vyzván, aby zadal osobní tajný kód, podobně jako při
jiných transakcích zadává osobní PIN. Je-li kód zadán
správně,
vydavatel
karty
potvrdí
identitu
nakupujícího a transakce je dokončena - v opačném

Virus ohrozil karty i v ČR
Virus, jehož prostřednictvím se neznámý pachatel
dostal k informacím o majitelích 40 milionů kreditních
karet v USA, ohrozil v ČR pouze lidi, kteří se ve
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případě se neuskuteční.
Citlivá data nakupujícího, jako je číslo karty nebo její
platnost, jsou přitom zašifrována a v režimu
zabezpečeného spojení přenášena přímo mezi
nakupujícím a bankou. Vzhledem k tomu, že data
nejsou k dispozici internetovým obchodníkům,
nehrozí například tzv. phishing - tedy krádež údajů
potřebných ke zneužití platební karty z databází
internetových obchodníků.
K případu, který se stal v Americe, stojí ještě za
to poznamenat, že mezinárodní dosah celého
problému byl velmi malý, jelikož více než 90 %
potenciálně ohrožených karet společnosti bylo
vydáno na území Spojených států. Narušení
bezpečnostních systémů společnosti CardSystems
Solutions tudíž nevedlo ani k jakémukoli ohrožení
účtů a platebních karet v České republice. Přesto se
české banky z preventivních důvodů rozhodly
potenciálně ohrožené platební karty zařadit na tzv.
stoplist a zamezit tak případnému zneužití karetních
údajů. Majitelům potencionálně ohrožených karet
vydaly české banky karty nové.

PRAHA - Policie obvinila pět členů mezinárodního
"bankomatového"
gangu
z
padělání
a
pozměňování peněz, podvodu, poškozování cizích
práv a nadržování. Čtyři cizince z Balkánu a
organizátora skupiny, jehož totožnost ověřuje, vzal
soud do vazby. Policie je podezírá, že zneužili
padělané platební karty na území Česka minimálně
ve 300 případech.
Počet případů ani počet pachatelů nemusí být
konečný, poznamenala mluvčí policejního prezidia.
Proti zadrženým, kteří měli u sebe několik pasů na
různá jména, je vedeno vyšetřování i v dalších
státech Evropské unie. Bude-li jim prokázána vina,
hrozí jim až 15 let vězení. Protože vyšetřování
pokračuje, nemohou být poskytnuty bližší informace
k případu, dodala mluvčí.
Loni byl v České republice, a to především v
Praze, zaznamenán značný nárůst padělání
platebních karet. Policejní prezident proto nechal
založit zvláštní pracovní skupinu s názvem Karty.
Členové vyšetřovacího týmu úzce spolupracovali s
bezpečnostními složkami států EU. Zjistili, že
sledovaná skupina pachatelů je vysoce organizovaná
a působí koordinovaně po celé Evropě. Postupně
dokumentovali činnost jednotlivých členů gangu.
Obvinění si opatřovali data z magnetických proužků
platebních karet různými způsoby. Jednak jako
falešní policisté při fiktivních kontrolách
cizinců, nebo umisťovali speciální čtecí zařízení
na bankomaty. Získaná data pak použili pro výrobu
padělků platebních karet a s jejich pomocí pak
vybírali peníze. Data také předávali dalším
spolupachatelům
mimo
území
ČR.

Ján Čarný, generální ředitel
společnosti MasterCard Europe
Podle eBankovnictví č.25, č.26, č.27 11.7.2005 a Zurich Tages Anzeiger
20.6.2005. ft

Policie obvinila členy
"bankomatového" gangu
O podvodech se dozvídáme z té negativní, škodní
stránky, o pachatelích se většinou taktně mlčí.
Projednou předejme pozitivní zprávu.

Převzato z ČTK, 19.05.2005

TRENDY
APACS vytvořil poradní webové
stránky pro kreditní karty

potřebám. Stránky vysvětlují odborné pojmy, spojené
s kreditními kartami a jak jim rozumět. Např.
upozorňují na význam tzv. Summary Box. Nezávisle
na vydávající bance/společnosti, musí být na každé
žádosti o kreditní kartu v UK zobrazen tzv. Summary
Box, který shrnuje základní parametry nabízené
karty. Do hloubky jdou vysvětlení, co a jak kreditní
karty klientovi nabízejí, jak je posuzována jejich
žádost, jaká jsou kriteria používání karty s ohledem
na rodinný rozpočet, apod. .
Stránky
vytvořila
asociace
APACS
(www.apacs.org.uk), která representuje všechny
hlavní vydavatele kreditních karet, a poskytují
návody, které vlastnosti karet by měl klient
vyhodnocovat v závislosti na svém modelu výdajů.
Např. těm, kteří pravidelně vyrovnávají svoji útratu,
by měli vyhodnocovat roční poplatky nebo přidané
věrnostní programy.
Stránky nicméně nepopisují konkrétní kreditní
karty. Klienti tak budou i nadále odkázáni na jiné
zdroje, porovnávající různé druhy kreditních karet.
Nicméně stránky mohou být vodítkem i pro české
banky, které otázky jsou pro držitele karty
rozhodující a jak jejich problémy nejlépe řešit.

Ve Velké Británii byly zpřístupněny stránky vytvořené
industrií kreditních karet, které mají pomoci občanům
v posouzení, která kreditní karta je pro ně vhodná a
vyhnout se vzniku
nepřiměřeného
zadlužení.
S t r á n k y ,
označené "Vybrat a
Používat",
přináší
klientům rady, který
druh kreditních karet
nejlépe
vyhovuje
jejich modelu výdajů.
Také nabízí rady
lidem, které se již dostali do problémů a dluhů
prostřednictvím kreditních karet. Vzhledem
k existenci 1 500 různých kreditních karet ve Velké
Británii, výběr vhodné karty není vždy zřejmý.
Stránky informují klienty jak o přínosu, tak o
rizicích spojených s kreditními kartami. Seznamují
s principem jejich fungování a poskytují rady jak si
porovnat jednotlivé typy karet a jak si vybrat
takovou, která nejlépe vyhoví klientovým konkrétním
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Internetové platby – výzva pro
karty

Withdrawal), nebo výplaty na bankovní přepážce
(Cash Advance). Prakticky to funguje tak, že při
provedeném nákupu v obchodě může kupující, který
platí kartou požádat u pokladny o vydání částky
v hotovosti do stanoveného limitu a celkový součet
této hotovosti a platby za zboží tvoří výslednou
účtovanou částku uhrazenou kartou.
Na rozdíl od ostatních možností použití platební
karty
k platbám,
nebo
výběrům
hotovosti
z bankomatu či na přepážce není tato služba obecně
zavedena, její poskytování má pouze "domácí"
charakter a je podmíněno dohodou bank v dané zemi
provozujících platební karty určité značky (systému)
a odpovídající technologickou "licencí" příslušné
karetní asociace, t.zn. že může být poskytována
např. pouze pro karty Visa ale ne MasterCard či
naopak, v ideálním případě u obou.
V současné době je služba "Cashback" běžně
poskytována v USA a UK. Jejímu zavádění v zemích
evropského kontinentu dosud bránily zejména obavy
z možnosti podvodného zneužití, dále i obavy
z úbytku výběrů (a výnosů) na bankomatech. Údaje
z uvedených zemí však tyto obavy nepotvrdily,
ukazuje se, že služba "Cashback" je využívána spíše
pro získání menších částek. V UK je to v průměru 35
Euro (max možný limit je 75 Euro), kdežto průměrný
výběr z bankomatu je více než dvojnásobný. V USA
je to v přepočtu 16 Euro pro "Cashback" a 55 Euro
z bankomatu. (viz CM č.4/2004 – "Bankomaty versus
CashBack v USA").
Podmínkou "licence" kartové asociace pro tuto
službu je dohoda o základních parametrech
podmiňující zajištění funkce ve všech obchodních
místech republiky za stejných podmínek (např. limitní
částka výběru, rozsah obchodní sítě). Zavedení je
dále technicky komplikováno nestejným přechodem
bank na čipovou technologii, již vydané čipové karty
budou muset být pro tuto funkci dodatečně
přizpůsobeny. Vzhledem k tomu, že v oblasti
platebních karet panuje mezi českými bankami tvrdá
konkurence, vyžádá si nalezení kompromisních
stanovisek k jednotlivým parametrům patrně ještě
určitý čas a před koncem roku 2006 nelze tedy
s možností "vrácení hotovosti" při platbě kartou
v obchodech reálně počítat.
Angličtina si potrpí na metaforická vyjádření,
proto se výraz "Cashback" objevuje ještě v další
významové variantě. Označuje se tak stále častěji
určitý "rabat" poskytovaný buď vydavatelem za
platbu kartou, nebo obchodníkem za nákup. Nejde
v tomto případě o "cash" v pravém slova smyslu, ale
o bezhotovostní připsání určitého procenta placené
částky zpátky na účet. Běžně se s touto formou
pobídky setkáme v internetových obchodech, rovněž
řada vydavatelů karet, zejména kreditních, tímto
způsobem láká a zvýhodňuje držitele. Zde tedy nejde
o způsob výplaty hotovosti, ale o bezhotovostní
vrácení části výdajů na platební kartu, tedy o bonus
vyjádřený procentem z prodejní ceny, a připsaný na
zákazníkův účet vedený v bance nebo u obchodníka.
S touto formou "cashbacku" se můžeme setkat již
v současné době (i pod jiným marketingovým
označením) u některých kreditních karet, vydávaných
českými bankami, protože jde o produkt jehož

VISA Europe zaznamenala, že internetové platby
představují nejrychleji rostoucí platební kanál. V 1Q
2005 představovaly více než 10 % celkového objemu
plateb, s ročním nárůstem více než 50 % za stejné
období 2004. Do roku 2010 by mohl tvořit až 50 %
objemu ve VISA Europe. V roce 2004 se na
objemech e-commerce podílely ze 72 % USA a z 20
% Evropa. Mládež ve věku 13-24 let utratila na
internetu a mobilních kanálech čtyřikrát více než
dospělí.
Nicméně většina uživatelů on-line nabídek
k placení těchto služeb nevyužívá karty. Podle názoru
VISA Europe, mladí uživatelé internetu představují
pro banky bezprostřední možnost k ovlivnění postojů
a nabídce, jak konvertovat hotovost na platbu
kartou.
Na druhém konci věkové škály, zákazníci starší 60
let nakupují on-line ze 70 %. Pokud by byli
přesvědčení o vyšší bezpečnosti internetu, většina
z nich by nakupovala častěji. Současné překážky
vyšší obliby on-line nákupů představují známé oblasti
(celoevropský průzkum mezi 360 spotřebiteli):
Obava z podvodu

24 %

Nedostupnost internetu

12 %

Dosud o on-line nákupech neuvažovali

12 %

Nepovažují internet za vhodný nástroj k platbě

12 %

Platby kartami na internetu současně vytvářejí výzvu
pro kartové asociace. VISA odhaduje nárůst objemu
plateb na internetu na 650 mld. USD (2007),
převážně nákupy software a e-learning, a on-line
vzdělávací kursy. Ve formě mikroplateb to může být
až 30 mld., na které však VISANet systém není
připraven. Další výzvou je prosazení vyššího podílu
bezpečných transakcí (Verified by Visa), které dnes
tvoří pouze 10 % online objemu.
Snaha o získání nové klientely mezi uživateli
internetu může banky vést, po dokončení migrace na
EMV karty, k cílené pozornosti na on-line kanály.
Podle ECR May/June 2005

"Cashback" ?
Několik českých medií zaznamenalo v prvém pololetí
signály o jednáních která proběhla mezi českými
bankami o možnosti zavedení další služby pro držitele
platebních karet známé v západním světě jako
"Cashback". Zástupce SBK se těchto jednání účastnil,
proto můžeme našim čtenářům předložit informaci
z první ruky. O jakou službu tedy jde?
Cashback (zatím nemáme odpovídající český
název) – přeložený jako "vrácení hotovosti", je ale
nutno doplnit "při provedené platbě kartou". Oficiální
definice praví, že Cashback je vyplacení hotovosti
držiteli karty obchodníkem po provedeném nákupu
zaplaceném platební kartou. Pro držitele karty je to
tedy další možnost získání hotovosti pomocí platební
karty, vedle dosavadního výběru z bankomatu (ATM
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vlastnosti závisejí pouze na rozhodnutí jedné –
vydávající banky nebo instituce.
Pro české držitele karet by zavedení služby
"Cashback"
pro
získání
"reálné"
hotovosti
v obchodech při nákupu bylo jistě vítaným

zpestřením a rozšířením možností používání
platebních karet. Věřme proto že české banky
naleznou v dohledné době kompromisní řešení
parametrů této služby.
CardMag, mz

MARKETING
Karta Cash2Go má nahradit
cestovní šeky
Asociace

karty deponovat peněžní prostředky. Minimální
přeplacená částka je 50 GBP, 50 USD nebo 50 EUR a
maximální hodnota může být až 2 500 GBP, USD
nebo EUR. Pro britské držitele karet je kurs na dolary
nebo eura fixován kursem platným v době nákupu
karty. Aktivace karty je jednoduchý proces. Po
vyplnění jednoduché žádosti o vydání karty a
předložení pasu nebo řidičského průkazu, klient
zavolá na bezplatnou linku k aktivaci karty a
současně si zvolí vlastní PIN. Poté lze kartu požívat
po celém světě, díky navázaní na systém maestro.
Cena karty odpovídá ceně cestovního šeku (1%
z hodnoty) a výběr z bankomatu je zpoplatněn
pevnou částkou 1,75 GBP. Směnné kursy odpovídají
konvenčním kartám a karta nenese skryté náklady.
Poplatky u kreditních a debetních karet mohou být až
2,75 % na transakci a vydání hotovosti může přijít až
na 2 %. Z tohoto hlediska se karta Cash2Go se jeví
jako výhodný produkt.

MasterCard

Europe ve spolupráci se
společností
International
Currency Exchange (ICE,
http://www.iceplc.com/ )
zahájily
vydávání
karty
Cash2Go. Jde o předplacenou
debetní
kartu
maestro,
zabezpečenou PINem, která
má
nahradit
papírové
cestovní šeky. K plnému nasazení má dojít během tří
měsíců ve Velké Británii; pilot probíhá ve
směnárnách ICE na letišti Heathrow a pobočkách
cestovní kanceláře Travelcare.
Karta Cash2Go umožňuje celosvětový přístup
k bankomatům a bezhotovostní platby, a to po nabití
finančními prostředky v librách sterlingů, dolarech
nebo euro. Platby budou autorizovány oproti
zůstatku na speciálním účtu, na který musí držitel

Podle ECR May/June 2005, ft

PROFIL ZEMĚ
Švýcarská konfederace
Švýcarsko není jen zemí velehor, sýrů a čokolády, ale finančním centrem s rozvinutým trhem platebních karet.
Švýcarsko zaujímá rozlohu 41,290 km2, s počtem obyvatelstva 7,489,370 (odhad pro červenec 2005, z toho jsou
více než 1 mil. cizinci; do země se totiž přistěhuje více než 26 000 migrantů ročně). Srovnání ekonomik uvádí
tabulka (Zdroj: EFMA, CIA Fact Book).
Srovnání ekonomik, 2003

Švýcarsko

HDP

Česká republika

320 mld. USD

85,4 mld. USD

Počet obyvatel

7,3 mil

10,3 mil.

HDP na osobu

43 566 USD

8 290 USD

3,8 mil

5,25 mil

11%

-

113 000

38 600

Počet poboček

2 668

1 654

Počet bankomatů (2005)

5 250

2 873

41 mld. USD

-

Míra inflace

0,70%

1,00%

Nezaměstnanost

3,70%

9,90%

12,50%

-

4,30%

6,90%

Počet pracujících
Podíl bankovnictví na HDP
Počet pracovníků v bankovnictví

Zůstatky na běžných účtech

Úroková míra pro spotřebitelský úvěr
Úroková míra pro hypotéku (10 let)

sbk - Sdružení pro bankovní karty ČR

11

© 2005

Švýcarský i český bankovní systém uplatňuje koncept universálního bankovnictví, kdy každá banka nabízí všechny
bankovní služby, příp. se bankovní skupiny specializují na určité oblasti. To je v přímém kontrastu s bankovními
systémy v anglosaských zemí a Japonsku, kde je komerční bankovnictví odděleno od investičního bankovnictví.
Ve Švýcarsku se používá 7 mil platebních karet, tj. v průměru 1,5 karty na domácnost, resp. 0,95 karty/
obyvatele. Přihlédneme-li k výdělečně aktivní populaci, jedná se o rozšíření 1,4 karty/na obyvatele starší 15 let a
mladší 65 let (věk odchodu do důchodu).
Ve Švýcarsku, zemi jejíž HDP je významnou měrou tvořen turistickým ruchem, je kromě všudypřítomných
lokací přijímajících karty také 5 250 bankomatů.
Na straně přijímání karet ve Švýcarsku se uplatňuje plná konkurence mezi firmami Telekurs Group a VISECA
Card Services SA.
Telekurs začal v roce 1930 s přenosem burzovních informací, zahájil jejich televizní přenos v r. 1961 a dostal se k
monitorování bankomatů v roce 1978. Od r. 1982 byl 100% vlastníkem společnosti EUROCARD (Switzerland) S.A.
Od r. 1990 zavedl bankomatové systémy Bancomat 90 (fa NCR) a přeshraniční výběry. V r. 1998 zprostředkoval
bankám vydávání karet Maestro, v r. 2000 přestal vydávat kreditní karty a soustředil se jen na karty debetní
(Maestro) a zpracování transakcí z terminálů a bankomatů. V r. 2003 převzal zpracovatelské centrum od banky
UBS Card Centre VISA, a stal se duálním zpracovatelským centrem. Zajišťuje architekturu 3D-Secure.
Národní banka Švýcarska uvádí Telekurs jako poskytovatele bankovní infrastruktury. Telekurs letos oslavil 75.
výročí svého trvání.
Viseca Card Services je společný podnik kantonálních bank (z 26 kantonů), bank Raiffeisen a RBA, Migrosbank
a banky COOP s dalšími soukromými bankami. Disponuje rozsáhlou sítí s přístupem k 70 % bankovních přepážek
a všem poštovním přepážkám. Obhospodařuje terminály v 105 000 lokalitách. Společnost byla založena v r. 2000,
spolupracuje s asociacemi VISA Card a MasterCard, je zapojena v atraktivních prémiových programech (např.
Supercard a webmiles).
Viseca zajišťuje vydávání cca 1 milionu kreditních karet ročně (87% MasterCard, 13% VISA). Celkový limit na
kreditní kartě je stanoven ve výši CHF 7 000, přičemž primární karta má stejný limit, další karty mají celkový limit
snížen na CHF 3 000 (i když celkový limit není ještě vyčerpán).
Rozdělení trhu vyplývá z historických důvodů, kdy zavedená společnost Telekurs zajišťuje centrální clearing
pro švýcarské banky od r. 1980, a na poli karet se její zaměření zúžilo na všechny bankomaty a část sitě
terminálů. Při pokusu o outsorsování části německého trhu pod Telekurs si po počátečním předání základních
informací německá strana tento krok rozmyslela a založila si vlastní společnost.
Kartové produkty:
Po serií slučování bank zbyly ve Švýcarsku dvě "velké" bankovní skupiny, UBS AG a Credit Suisse Group, které
zajišťují dohomady přes 50 % objemu obchodů všech švýcarských bank. Credit Suisse Group je celosvětově
aktivní poskytovatel finančních služeb. UBS AG je světovou jedničkou v řízení aktiv a na domácí půdě jedničkou
pro jednotlivé i korporátní klienty. Struktura jejich duálních produktů pokrývá všechny potřeby klientů, ale není
dublována pod oběma známkami asociací:
UBS Classic/Standard karty Visa a MC

Kreditní karta s flexibilními splátkami, UBS Key Club s bonusovými body (3
body/1000 CHF útraty), cest. pojištění, fotka na zadní straně karty, UBS
Cards Online – pro přístup k informacím o kreditní kartě z libovolného místa
na světě.

UBS Alinghi (Visa nebo MC)

Karta příznivců švýc. plachtařského klubu a závodů

UBS Gold karta

Vyšší celkový limit do 10 000 CHF, vyšší bonus (6 bodů/1000 CHF útraty).
Zahrnuje kartu Priority Pass (v hodnotě 99 USD) do salonků na letišti.

UBS MasterCard Platinum

Za cenu 500 CHF/rok (první rok 350 CHF) poskytuje celkový limit 10 000 CHF,
až 3 další dodatkové karty, Priority Pass včetně čtyř vstupů do letištních
salonků zdarma, spec. cestovní pojištění, UBS Cards Online.

UBS VISA karta v cizí měně

Služby jako u Gold karty, napojena na účet buď v EUR nebo USD, zúčtování
v těchto měnách probíhá s vyloučením rizika kurzových rozdílů.

MasterCard Gold International

Karta bez uvedení názvu banky držitele pro zachování max. diskrétnosti.
Vydává se k účtu v jedné ze tří měn: CHF, EUR nebo USD.
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Vydávané spektrum karet společností VISECA Card Services je široké, ne vždy zahrnuje duální vydávání karet
MasterCard a VISA ve všech produktech. Zajímavá je struktura produktů v jednotlivých brandech:
Kreditní karty bez názvu banky
Karta MasterCard nebo VISA Gold:
Kombinace karet MC a VI (200 CHF/rok),
Jednotlivá karta (170 CHF/rok)
celkový limit od 10 000 CHF
MC Silver nebo VISA Classic:
kombinace 120 CHF/rok
jednotlivě 100 CHF/rok
celkový limit od 5 000 do 10 000 CHF
Firemní karta
MasterCard
Gold (170 CHF/rok) má limit od 10 000 CHF/měsíčně
Silver (100 CHF/rok) má limit od 3 000 – 10 000 CHF/měsičně
Karty vydávané k účtu v cizí měně
MC nebo VISA: Euro nebo USD
Karty partnerských bank
Kantonální banka
Raiffeisen banka
Coop banka
Migrosbanka
Karty partnerských společností
PostFinace MasterCard
AirFrance KLM MasterCard Gold
MercedesCard MasterCard
MasterCard Gold
Roční poplatek

MasterCard Silver

170 CHF

Premiové programy

VISA Classic

100 CHF

100 CHF

Supercard, body za útratu nebo webmiles

Celkový limit

od 10 000 CHF

od 3 000 do 10 000 CHF

Náhrada za ztracenou kartu představuje CHF 20.
Překvapující je podíl kreditních karet bez názvu a loga vydávající banky, protože na utajení je ve Švýcarsku
dodnes založena důvěra v jejich bankovní systém a o prolomení naprostého bankovního tajemství (kromě
případů, kdy k němu byly donuceny mezinárodními soudy) neuvažují. S tématem utajení souvisí také neuvádění
názvu společnosti u firemních karet.

Rozložení vydávaných karet

2%
14%

19%

65%

Bakovní karty
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Premiový program Supercard
Obchodní řetězec Coop již vydává svým zákazníkům věrnostní kartu Supercard, na jejíž věrnostní účet je
připisován 1 bod za každý 1 CHF hodnoty nákupu. Prémiový program Supercard spočívá ve výhodě přípisu
dvojnásobného počtu bodů, je-li za nákup placeno kreditní kartou.
Podmínkou vstupu do prémiového programu Supersard je připojení čísla karty Supercard k účtu již vydané
kreditní karty (omezeno na karty vydané společností VISECA a spolupracujících bank: Kantonální banky, banky
Raiffeisen a Bank Coop apod.) prostřednictvím formuláře nebo online (www.viseca.ch/supercard). Karta
Supercard umožňuje získávat na jeho účet body pro obchodní řetězec Coop, generované při platbě kreditní
kartou. Získané body, Superpoints, budou připsány na účet karty Coop Supercard jednou za měsíc. Získané body
lze realizovat výměnou za věrnostní předměty (Loyalty premium), které lze objednat buď
prostřednictví formuláře, internetu (www.supercard.ch) nebo v Superboxu. Superbox je elektronický
informační terminál v prodejnách Coopu, který slouží k prohlížení katalogu věrnostních předmětů, k vrhání kostek
k získání dalších věrnostních bodů, ke kontrole pokladních dokladů a zůstatku věrnostního účtu se získanými
body, k převodu bodů na jiný Supercard účet, k objednávce věrnostních předmětů a také k ochraně Supercard
tajným kódem (Pinem). K výhodám tohoto programu patří, že doplňkové karty vydané dalším držitelům k hlavní
kreditní kartě spojené s kartou Supercard přinášejí věrnostní body hlavnímu držiteli karty a v krátké době lze
získat jejich vyšší počet. Věrnostní body Superpoints také nikdy nepropadnou!
Držitelé kreditních karet mohou také sbírat body za surfování na internetu (webmile points) nezávisle za účast na
prémiovém programu Supercard).
Podrobná statistika karet pro Švýcarsko za rok 2004.
VOLUME

Switzerland
Total

Chg.

Purchases

Chg

$15 445 400 000

3%

$14 101 600 000

3%

CARDS

Total

Purchases

Chg

3 118 000

101 145 000

96 492 000

1%

(kreditní karty)

TRANSACTIONS

VISA

VOLUME

(mimo Electron)

Total

Chg

Purchases

$7 375 600 000

5%

$6 750 700 000

5%

CARDS

Total

Purchases

Chg

1 392 000

46 242 000

44 063 000

3%

Total

Chg

Purchases

$8 069 700 000

1%

$7 350 900 000

2%

CARDS

Total

Purchases

Chg

1 726 000

54 903 000

52 429 000

0%

MasterCard

Chg

VOLUME

(mimo Maestro)

Maestro

Chg

VOLUME

(debetní karta)

Total

Purchases

$22 279 100 000

$11 353 800 000
TRANSACTIONS

CARDS

Total

Purchases

3 954 000

214 474 000

155 843 000

Electron
Celkem karet

Not Available
7 072 000

Z čísel lze odvodit průměrný 3 % růst objemu používání karet (při 5% růstu u VISA kreditních karet). Podíl
objemu výběrů hotovosti činí pouze 9% celkové útraty na kreditní karty, zatímco u debetních Maestro karet činí
objem výběru v bankomatech plných 51 % celkového obratu. Tento objem výběrů v bankomatech generuje u
kreditních karet pouhých 5 % počtu transakcí, u karet Maestro je to 17 % počtu transakcí. Roční počet transakcí
na švýcarskou kartu přesáhl 28.
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Ze srovnání Švýcarska a České republiky vyplývá, že celkový počet vydaných karet je v obou zemích
srovnatelný. Vzhledem k počtu obyvatelstva ČR vychází v průměru 1,63 karty na domácnost, resp. 0,67 karty
na obyvatele (resp. 0,95 karty/obyvatele ve věku 15-65 let), tj. rozšíření karet v populaci v ČR činí 70 %
penetrace karet ve Švýcarsku. Objem transakcí v ČR je na úrovni 51 % (vlivem rozvinuté turistiky ve
Švýcarsku), přičemž nárůst v objemu i počtu transakcí činil kolem 20 % (proti 3 % ve Švýcarsku). Zřetelně je
vidět rozdíl v objemu výběru hotovosti, kdy ve Švýcarsku proteče bankomaty pouze 33 % celkové útraty
na karty, zatímco v ČR plných 83 % obratu na karty jsou výběry v bankomatech .

Užitečné www adresy:
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/print/sz.html
fakta o Švýcarsku
http://www.telekurs.com
hlavní zpracovatel karet
http://www.viseca.ch/html/en/index.shtml
konkurenční zpracovatel karet
http://www.swissbanking.org/en/home/akteure.htm
hlavní hráči na švýcarském bankovním trhu
http://www.visaeu.com/iusevisa/goshopping.html
Verified by VISA, obchodníci v oblasti VISA EU
http://www.mastercard.com/securecd/showMerchantCategories.do
MasterCard Securecode, obchodníci
www.ebk.admin.ch
Swiss Federal Banking Commission
http://www.ubs.com
UBS Banka
http://www.ubs.com/1/e/ubs_ch/private/cards.html
nabídka kartových produktů pro privátní klienty
Research ft, Červen2005, (Zdroj Nilson Rpt No. 836c, 2005/06, výroční zprávy 2004, interview).

KARTY V ČÍSLECH
MasterCard a VISA v evropské statistice 2000 - 2004
Statistické údaje obou asociací za rok 2004 podávají obrázek o výsledku "produkce" bankovních karet v Evropě a
přilehlých oblastech a prokazují schopnost zachovávat růst ve vyšší míře než roste ekonomika. Tento úspěch
kartových systémů a jejich členů trvá po takovou dobu, že jej považujeme za předem daný. Přestože v některých
zemích lze pozorovat nasycení trhu (kdy počet karet na osobu přesáhne jednu kartu), počet vydávaných karet
stále roste. Karty tak vytlačují jiné druhy plateb (zejména hotovost a šeky) a přispívají k naplnění vize Evropské
centrální banky ve smyslu "elektronizace" plateb.
Koncem roku 2004 bylo v evropském regionu více než 700 miliónů karet. Evropský region zahrnuje 25 států
EU, nečlenské státy jako Norsko, Švýcarsko, a kandidátské státy Bulharsko, Rumunsko a Turecko, včetně států
bývalého Sovětského Svazu - celkem 46 států a mini-států s 870 miliony obyvatel.
Propast mezi držiteli karet v západní Evropě, kde se kreditní karty prosazovaly od 60. let a debetní karty od
80. let, a držiteli karet ve východní Evropě, kde vydávání karet probíhá od 90. let, se značně zužuje od roku 2000.
Rychlost sbližování ovšem klesá směrem na východ.
V EU15 bylo překročeno hranice jedné karty typu MasterCard nebo VISA na osobu až v roce 2000. V
následujících letech počet karet nesoucích známku MC nebo VISA vzrostl o více než 50 %. I když tento počet
odráží výjimečnou situaci ve Spojeném království (UK) (163 miliónů karet na 60 miliónů obyvatel), větší počet
států se blíží k hranici jedna karta na obyvatele.
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Nechme mluvit čísla. (Rozdíly ve statistice v článku "Platební karty v Evropě v roce 2004" jsou dány jinak
definovaným "evropským regionem", blíže viz rámeček Poznámky a definice.)
1: Růst evropského trhu, 2000 - 2004
mil.

2000

2001

2002

2003

2004

MasterCard

271,5

298,6

339,3

371,5

403,0

VISA

190,8

213,5

239,4

266,6

305,9

Celkem

462,3

512,1

578,7

638,1

708,9

Nárůst %

14,3

10,8

na

9,2

12,2

Tabulka 1: Růst počtu karet asociací MC a VISA; pokles v minulých letech nahradil 12 % růst. Mastercard včetně
Maestro má v regionu vedoucí podíl 57 % počtu karet.
2: Růst počtu vydaných karet podle států. 2000 - 2004
v tisících
Ukrajina

2000
831

2001
1.852

2002
4.919

2003
8.855

2004
15.582

CAGR %
108

Rusko

2.832

4.407

7.933

15.143

23.616

70

Rumunsko

1.024

2.154

3.657

4.759

5.956

55

404

505

813

1.300

1.672

43

Chorvatsko

2.111

2.827

4.057

4.820

5.403

27

Česká republika

3.717

4.493

5.171

6.056

7.012

18

Finsko

1.542

1,832

2.159

2,517

2,946

18

Slovensko

1,685

1.949

2.350

2,964

3,251

18

Turecko

36.074

37.892

43,525

56.228

69.398

18

Itálie

26.252

30.691

34.787

38.196

46.982

16

Řecko

6.407

8.548

10.454

10.600

na

na

Norsko

4.216

4.803

5.299

5.965

7.012

14

Lotyšsko

Polsko

10.566

13.557

15.183

15.610

16.646

12

UK

102.397

115.070

125.290

147.036

163.063

12

Irsko

2.716

3.141

3.897

4.243

4.104

11

Rakousko

5.456

6.578

7.154

7.898

8.323

11

Dánsko

2.050

2.235

2.453

2.751

2.997

11

Maďarsko

4.454

5.020

5.487

5.857

6.580

10

Francie

35.684

38.940

41.711

46.487

48.577

8

Španělsko

44.510

49.212

52.745

56.223

60.815

8

Portugalsko

9.862

11.439

12.661

11.668

na

na

Švýcarsko

8.271

9.184

9.515

10.251

9.105

3

Švédsko

6.062

6.450

6.994

7.218

na

na

Belgie

11.122

11.340

11.758

12.254

12.704

3

Nizozemsko

20.732

20.672

21.651

22.569

23.845

3

Německo

102.876

106.614

110.650

112.463

111.283

2

Tabulka 2: Přehled produkce bankovních karet v jednotlivých státech v posledních 5 letech z hlediska míry růstu
CAGR (Compound Annual Growth Rate). Nejrychleji rostou trhy ve střední a východní Evropě (CEE) a na Ukrajině,
kde již třetina obyvatelstva je držitelem platební karty. Chorvatsko má 1,2 karty na osobu, Česká republika,
Maďarsko a Lotyšsko okolo 0,7. Polsko má z nových států EU nejvíce prostoru pro další růst, s vydanými 0,4
kartami na osobu, ale růst vydávání poklesl v období od r. 2000 na 12 % CAGR.
Stejný růst jako ČR dosahuje Turecko. Turecko je druhým největším státem (po Velké Británii) vydávající kreditní
karty s opakovaně poskytovaným úvěrem (revolving credit cards), ale růst v posledních letech byl ovlivněn
debetními kartami, zejména Maestro, představující 35 % všech vydaných karet.
Spojené království zůstává v držení karet kategorií sama pro sebe: 163 miliónů karet představuje 2.7 karty na
osobu. Vzhledem k faktu, že plných 20 % obyvatelstva kartu nemá vůbec, průměrný počet karet přesahuje 3
karty na osobu. Téměř všechny karty nesou některou ze známek asociace MasterCard nebo VISA; karty Electron
mají 30 % podíl na růstu vydaných karet v UK.
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3: Přehled platebních karet v Evropě, 2004
Mastercard
Karty (miliony)
Maestro/Electron
274,7

VISA

Celkem

106,9

381,6

MasterCard/VISA

111,6

189,0

300,6

Celkem

386,3

295,9

682,2

Objem (biliony
EUR)
Maestro/Electron

890,8

200,8

1091,6

MasterCard/VISA

320,0

784,0

1104,0

Celkem

1210,8

984,8

2195,6

Transakce (biliony)
Maestro/Electron

10,5

3,3

13,8

MasterCard/VISA

4,8

11,2

16,0

Celkem

15,3

14,5

29,8

Tabulka 3: Přehled o používání vydaných karet ve vztahu počtu transakcí k objemu výdajů. Karty VISA
představují 43 % všech vydaných karet v regionu. Celkové výdaje jsou v řádu 2,2 miliard EUR, na nichž se VISA
podílí 45 % (985 mld EUR) a byly realizovány téměř 30 mld. transakcemi, z nichž 49 % (14,5 mld.) na VISA
karty.
Transakce a objemy MasterCard se zvýšily o 14 %, všechny trhy kromě Švýcarska prokázaly positivní trend.
Transakce a objemy VISA se zvýšily o 11 % a 13 %.
Trvá převaha MasterCard v elektronických kartách a VISA v kartách všeobecného použití (GPP – General
Purpose Cards - embosované karty). Držitelé utratili na elektronické i všeobecné karty stejný objem prostředků,
přičemž v počtu transakcí vedou o 8 % karty všeobecného použití.
Údaje za MasterCard a VISA také zřetelně ukazují, že téměř ve všech zemích transakce a výdaje účtované na
karty rostou mnohem rychleji než počet vydaných karet. Rovněž je patrná tendence rychlejšího růstu obratů u
obchodníků než růst výběrů v bankomatech. V rozvinutých státech, jako jsou Rakousko, Belgie a většina
Skandinávie, výběry v bankomatech mají klesající tendenci při růstu plateb u obchodníků.
4: VISA - Nejúspěšnější trhy v Evropě, 2004
Transakce
Platby CEV bn Celkem CEV bn
2004
miliony
EUR
EUR
UK
3 764
229,9
331,3
Francie
3 113
126,9
163,8
Švédsko
635
21,0
37,1
Norsko
620
23,9
39,2
Španělsko
597
30,0
45,6
Turecko
509
15,3
17,2
Dánsko
369
17,9
19,3
Italie
295
26,0
29,3
Finsko
256
13,4
17,6
Německo
175
15,2
18,3
Portugalsko
139
5,5
8,8
Celkem /
Průměr

11089,0

564,5

774,8

Platby %
69,4
77,5
56,5
60,6
65,8
89,0
92,9
88,9
76,0
82,9
62,9
72,8

Tabulka 4: Pro GPP karty VISA jsou Francie s Británií dva klíčové trhy, které se spolu podílejí na 62 % obratu a
61 % transakcích provedených kartami VISA Classic v regionu. Ve Francii byla v průměru každá karta VISA
Classic v roce 2004 použita 130krát, z čehož 107 bylo bezhotovostních plateb; platby tak meziročně vzrostly o 8
%, zatímco výběry jen o 2 %.
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5: MasterCard - Nejúspěšnější trhy v Evropě, 2004
2004
Francie

Transakce
miliony

Platby CEV bn Celkem CEV bn
EUR
EUR

Platby %

1 902

71,0

94,6

75,1

UK

813

79,6

89,7

88,7

Turecko

584

16,9

18,6

90,9

Španělsko

390

10,0

30,2

33,1

Německo

184

14,6

17,1

85,3

4 790

243,8

320,0

76,2

Celkem / Průměr

Tabulka 5: Rovněž pro MasterCard jsou Francie a Británie klíčové trhy, ale jejich podíl je mírně nižší - podílí se
na 58 % obratu a 57 % transakcích kartami MC v regionu.
Pro obě asociace tvoří bezhotovostní platby mnohem významnější podíl než výběry: 73 % u VISA Classic a 77 %
u MasterCard transakcí.
6: VISA - Nejúspěšnější trhy v Evropě - karty Electron, 2004
Transakce
miliony

Platby CEV bn
EUR

Celkem CEV bn
EUR

Platby %

Španělsko

858

19,3

55,8

34,6

Portugalsko

655

12,5

28,9

43,4

Polsko

369

1,9

18,2

10,7

UK
Turecko
Francie

360
216
210

6,2
0,2
3,7

29,2
16,9
9,7

21,2
0,9
38,1

Rusko

188

0,4

15,3

0,1

3 296

-

200,8

2004

Celkem

-

7: Maestro - Nejúspěšnější trhy v Evropě, 2004
Transakce
miliony

Platby CEV bn
EUR

Celkem CEV bn
EUR

Platby %

Německo
UK
Nizzemsko
Belgie
Itálie

3 193
1 892
1 662
684
357

55,7
91,3
54,7
29,9
24,8

388,4
120,1
109,1
37,9
50,1

14,3
76,0
50,1
78,9
49,5

Španělsko

378

7,3

26,5

28,7

Francie

329

7,9

17,5

45,1

Rakousko

296

9,1

23,5

38,7

Švýcarsko
Turecko
Polsko

204
215
178

8,3
0,1
1,2

18,8
20,3
10,0

44,1
0,5
11,6

10 468

303,1

890,8

34,0

2004

Celkem / Průměr

Tabulka 6 a 7: Karty Electron a Maestro se všeobecně používají k výběru hotovosti a vytvářejí tak výzvu pro
vydavatele k další podpoře přímých bezhotovostních plateb (zvláště v Turecku). V kontrastu ke kartám VISA
Classic jsou karty Electron hlavním kartovým programem ve Španělsku a Portugalsku, které společně generují
74 % objemu a 51 % transakcí karet Electron v regionu. Největší trh karet Maestro je v Německu, které svými
kartami generuje 44 % regionálního objemu a 30 % transakcí, ovšem není zde rozvinuté bezhotovostní placení.
Výběry hotovosti činily 86 % všech transakcí na německé karty Maestro a platby jen 14 %.
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Se zřetelem k přednostnímu cíli obou asociací nahradit výběry hotovostí bezhotovostními platbami je zřejmé, že
musí být vynaloženo ještě mnoho úsilí, aby se debetní karty staly u obchodníků akceptovatelnými také k
platbám za nízké částky. (Viz též článek o prvních platbách kartou V Pay.) V r. 2004 byla průměrná výše
transakce 55 EUR na kartu Maestro a 38 EUR na kartu Electron; rozdíl odráží odlišné geografické uspořádání
kartové základny.
Rozšiřování bezhotovostního placení je stále výzvou a např. VISA věří, že pokračování současného trendu růstu,
včetně rozšíření přijímání karet do nových segmentů trhu, napomůže růstu transakcí na kartu, z dnešních
průměrných 50 EUR pravděpodobně na 200 EUR v roce 2010.
ECR July-August 2005, ft

Poznámky a definice
Zdroje: Údaje pocházejí z MasterCard Europe, VISA Europe a VISA CEMEA.
Tabulka 1: Data zahrnují všechny karty se známkami MasterCard a VISA, vydané ve 46 státech MasterCard
Europe a VISA Europe plus ve státech VISA Cemea, které odpovídají regionu MasterCard Europe. VISA data
zahrnují Electron a bankomatové karty PLUS; MasterCard data obsahují Maestro, a bankomatové karty Cirrus z
r. 2002.
Tabulka 2: Data MasterCardu pro Švédsko neobsahují data za rok 2003-04, ani data za Maestro pro Řecko a
Portugalsko; obdobně data VISA neobsahují Bulharsko.
Tabulka 3: VISA EU má data v EUR, zatímco VISA CEMEA a MasterCard data uvádí v USD. USD byly
konvertovány na euro dle prům. kursu ECB: 1,2439 USD/EUR pro 2004 a 1,1312 USD/EUR pro 2003. Data
zahrnují platby a bankomaty, nikoli PLUS a Cirrus. Data VISA obsahují nové státy EU pouze za 2.pol.2004
Tabulka 4, 5, 6 a 7: Transakce zahrnují bezhotovostní platby (ve zkratce POS) a bankomaty (ve zkratce ATM).
Bezhotovostní platby (výdaje POS: u VISA Cardholder expenditure volume, CEV, a u MasterCardu gross euro
expenditure, GEV) jsou vyjádřeny jako procenta celkových objemů POS a ATM. Data MasterCardu, původně
vyjádřené jako GDV (Gross dollar volume) byly konvertovány na euro dle prům. kursu ECB: 1,2439 USD/EUR
pro 2004.
Tabulky uvádějí všechny trhy s více než 100 milióny transakcemi v r. 2004 (s výjimkou MC za Švédsko). Tabulka
4 obsahuje relativně nízká čísla za Norsko a Švédsko.
Domácí používání mezinárodních karet: Domácí karty jsou často opatřeny známkami MasterCard/Maestro
nebo VISA, aby byla umožněna jejich mezinárodní akceptace, např.: Dankort v Dánsku, karty "CB" ve Francii
nebo ‚ec‘ karty v Německu.
Domácí transakce z těchto karet jsou zahrnuty ve statistice zmíněného kartového programu, i když tyto
transakce nejsou z hlediska domácího programu považovány za mezinárodní transakce.
CAGR (Compound Annual Growth Rate): udává rovnoměrný roční přírůstek (%) hodnocené veličiny,
vypočtený za víceleté období. Roční složená míra růstu "uhlazuje" výkyvy ve statistických údajích
vyhodnocované veličiny v jednotlivých letech hodnoceného období.
(Odkaz: http://www.investopedia.com/terms/c/cagr.asp).

Platební karty v Evropě v roce 2004
Výsledky platebních karet nesoucí známky American Express, Diners Club, MasterCard, Maestro, Visa, and Visa
Electron, ať již debetních nebo kreditních, jsou vypovídající o chování jejich držitelů.
Počet karet
American Express, Diners Club, MasterCard, Maestro, Visa, and Visa Electron

676,7 milionů

100 %

Bankovní karty: MasterCard, Maestro, Visa, and Visa Electron

665,0 milionů

98.3%

Travel and entertainment karty – AX, DC

11,7 milionů

1.7%
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Generovaný počet transakcí za prodej zboží a služby
American Express, Diners Club, MasterCard, Maestro, Visa, and Visa Electron

20,11 mld.

100 %

MasterCard, Maestro, Visa, and Visa Electron

19,82 mld.

98.6%

Travel and entertainment karty – AX, DC

0,29 mld.

1.4%

Porovnání obratu za zboží a služby v. výběr hotovostí (*)
Celkové výdaje

100 %

Zboží a služby

53.4%

Výběr hotovosti

46.6%

(*) Výběr hotovosti z debetní kartou z účtu nebo kreditní kartou proti
povolenému úvěru, v bankomatu nebo na přepážce banky
Pokud se týká výběru hotovosti, mají klienti v České republice oproti celoevropskému průměru (47%) téměř
dvojnásobný "zlozvyk" vybírat hotovost a neplatit bezhotovostně – plných 83 % obratu na karty tvoří výběr
hotovosti.
Porovnání používání bankovních karet brandů VISA a MasterCard ze tří různých pohledů podává následující graf.
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ROZHOVOR
Vážení čtenáři,
na této stránce Vám v rámci našeho cyklu, kdy představujeme nejvýznamnější subjekty kartového
odvětví v ČR, přinášíme exkluzivní rozhovor s panem ing. Jánem Čarným, generálním ředitelem
MasterCard Europe pro Českou republiku, Polsko a Slovensko.
S panem Jánem Čarným jsem se setkal po telefonické domluvě v jedné z pražských kaváren, byla
to jediná možnost jak se sejít a několik desítek minut nerušeně glosovat a diskutovat o současném
dění na trhu … a jak jinak než … z pohledu asociace MasterCard.
Roman Kotlán: V poslední době se v odborných
kruzích poměrně často objevují různé informace o
vývoji SEPA. Můžete čtenářům přiblížit představy
společnosti MasterCard?
Ján Čarný: SEPA – Jednotný evropský platební
prostor, je důležitým krokem k finanční integraci
Evropy, ke které již značně přispělo zavedení eura.
"Záměr vytvořit jednotnou měnu musí být podpořen
platebními systémy, jakým je například MasterCard.
Úkolem společnosti MasterCard Europe je poskytnout
řešení pro vytvoření celoevropského platebního
prostoru, kde lidé budou moci provádět platby v rámci
celé eurozóny z jednoho bankovního účtu nebo
s použitím jedné platební karty tak snadno a bezpečně,
jako je tomu dnes u vnitrostátních transakcí. MasterCard Europe svým řešením plně podporuje vizi jednotného
evropského platebního prostoru, ale zároveň jsme si vědomi, že na vybudování SEPA se budou podílet i evropské
banky a servisní organizace. Společnost MasterCard Europe již mnohokrát v praxi přesvědčila, že je schopna
vyhovět potřebám trhu a vyvinout takové programy, které umožní nahradit složité hotovostní platby efektivnějšími
platbami prostřednictvím karet, které s sebou navíc přinášejí i řadu benefitů. Nejefektivnějším řešením je
pravděpodobně adaptace již fungujícího debetního systému Maestro, který byl vyvinut převážně pro Evropu a
nejlépe tak reflektuje potřeby evropského trhu. Maestro je systém, který splňuje veškeré požadavky SEPA a
zároveň je konkurenceschopný nejen na evropském, ale i na světovém trhu.
RK: V nadcházejících týdnech a měsících bude probíhat další ročník fotbalové ligy mistrů a dále přípravy na
mistrovství světa ve fotbale v roce 2006 v Německu. MasterCard je jedním z klíčových partnerů. Připravuje i česká
pobočka MasterCard nějaké marketingové akce na podporu spojení značky MasterCard a festivalu na oslavy
fotbalu?
JČ: Samozřejmě je naší prioritou vytěžit maximum z aktivit, které jsou spojeny s fotbalovými šampionáty, ať již
jde o ligu mistrů, mistrovství světa nebo mistrovství Evropy, protože jsou "vlajkovými loděmi" našich
sponsoringových aktivit. Mají skutečně světový rozměr, a proto aktivity s nimi spojené jsou řízeny naší centrálou
v Belgii. Jde například o konzistentní vizibilitu značky MasterCard v rámci celé série turnajů, TV reklamu či
společnou globální platformu pro motivační kampaně. A právě zde se globální stává lokálním. Abych byl
konkrétnější, mohu říci, že pokud jde např. o mistrovství světa, máme se skutečně na co těšit i v Čechách.
Chystáme totiž například pro držitele karet jak tradiční, tak netradiční formy celonárodních motivačních aktivit
zaměřené na placení v obchodech. Protože detailnější plánování právě probíhá, rád Vám sdělím více za pár týdnů.
Prostor se však skýtá i pro samotné vydavatele karet: nejde jen o tradiční série speciálních předschválených
kartových designů, máme také k dispozici nástroje, díky kterým je vydavatel schopen navolit si vlastní motivační
kampaň a v krátké době a za nízkých nákladů ji spustit.
RK: Pokusím se lehce parafrázovat headline Vašich reklamních spotů ...připravuje společnost MasterCard nějaký
nový produkt či službu "k nezaplacení"?
JČ:

Mohu říci, že jsme něco takového již v České republice uskutečnili hned na několika polích.
Zmíním určitě vzdělávací kampaň na podporu používání karet, jejíž druhá vlna až do konce října probíhá v tisku i
v rozhlase. Pomocí jednoduchých obrazů našich dobře známých červeno-žlutých ikon - například papriky, tenisky
či křesla, "posíláme" držitele karet nejen k těm tradičním, ale též novými typům obchodů, ve kterých je pohodlné
a praktické platit kartou.
Důležitým mezníkem je také uvedení několika nových typů karet pro nové segmenty na trh, ať již jde o kartu
Maestro se společností Makro (KB), debetní i kreditní karty MasterCard pro firemní klientelu (ČS, KB) nebo vydání
neembosované karty MasterCard hned dvěma vydavateli v ČR (ČSOB ve spolupráci s Hypoteční bankou a Cetelem
se svými obchodními partnery). Nahlédneme-li k našim sousedům, na Slovensku máme první embosovanou
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průsvitnou kartu na trhu, též ojedinělou čipovou ISIC Maestro kartu pro studenty s proprietární aplikací pro
univerzity. Snad jedno, kde bych viděl ještě prostor je předplacená karta, která je velice úspěšná jak v Polsku,
tak v Chorvatsku. Pro dynamický růst portfolia banky je tento produkt ideální.
Pokud jde o Evropu, intenzívně pracujeme na implementaci technologie PayPass - systému pro bezkontaktní
platby vyvinutém společností MasterCard. Bezkontaktní platební řešení MasterCard PayPass bylo dokonce
oceněno Komisí poradců EPCA (European Payments Consulting Association) jako nejmodernější platební produkt
představený v Evropě v průběhu roku 2004. Systém PayPass funguje velmi jednoduše. Držitel karty vybavené
technologií PayPass přiblíží platební kartu ke speciálnímu terminálu, který je schopen si data z platební karty
přečíst na bezdotykové bázi, není tedy nutné, aby zákazník nebo obchodník vkládal kartu do čtecího zařízení.
Technologie PayPass je nejen rychlá a pohodlná, ale také zvyšuje bezpečnost pramenící z toho, že karta
v průběhu placení zůstává v rukou držitele. Díky této technologii je kartou možné platit i na místech, kde se
dosud uplatňovala jen hotovost nebo tradiční platební karta v omezeném měřítku (např. rychlé občerstvení,
MHD, parkoviště). V této nové technologii vidíme velký potenciál, který přinese užitek nejen držitelům karet, ale
také umožní zvýšit tržby obchodníkům, které se pro technologii PayPass rozhodnou.
RK: Pane generální řediteli, působíte na českém, slovenském a v posledním roce i na polském trhu, můžete
čtenářům přiblížit nějaké postřehy z ostatních zemí kde se Vy či Vaši kolegové pohybují?
JČ: Polský karetní trh je ve srovnání s českým a slovenským méně "karetně" penetrován. Poměr hotovostních

plateb je zatím v porovnání s karetními transakcemi 97 % ve prospěch hotovosti. Stejně tak poměr výběrů
hotovosti z bankomatů ve srovnání s přímými platbami kartou za nákup je horší než v ČR.
V posledním období nicméně roste v Polsku zájem o kreditní karty a dochází k masové konverzi karet
s proprietárními značkami místních finančních institucí na karty nesoucí značky globálních platebních systémů.
Velkým hitem na polském trhu jsou tzv. předplacené karty, které se využívají nejen například jako dárkový
předmět,
ale
také
například
jako
nástroj
pro
distribuci
sociálních
dávek.
Cílem společnosti MasterCard Europe na polském trhu je především edukace držitelů karet a podpora karetních
transakcí.
RK: Pokud byste měl charakterizovat společnost MasterCard, jak byste ji několika slovy vystihl ?
JČ: MasterCard je vedoucí světový platební systém poskytující širokou škálu inovativních řešení, která podporují

členské banky při poskytování debetních, kreditních, business-to-business a dalších platebních programů.
Společnost MasterCard je moderní, dynamická společnost, která dokáže flexibilně reagovat na potřeby trhu,
potřeby členských bank a především klientů a nejmodernějších trendů. Společnost MasterCard řídí portfolio
známých, široce přijímaných značek platebních karet MasterCard, Maestro a Cirrus a poskytuje své služby
finančním institucím, spotřebitelům a firmám ve 210 zemích po celém světě.
RK: Co byste rád viděl z kuchyně platebního systému MasterCard na českém trhu popř. co byste doporučil
vydavateli či zúčtujícím bankám?
JČ: V současné době ve spolupráci s českými bankami usilovně pracujeme na přechodu na čipovou technologii,

která je multifunkční a umožňuje na čip bezpečně uložit jakékoliv důvěrné informace a zároveň také aplikace
věrnostních programů.
Chceme rovněž podporovat stále se zvyšující zájem o kreditní karty, na které si spotřebitelé v České republice
zatím teprve "zvykají" a objevují jejich výhody a možnosti. V oblasti kreditních karet spolupracujeme
s členskými bankami a finančními institucemi. Prostřednictvím plánovaných kampaní a promo akcí máme v
úmyslu motivovat i samotné obchodníky, aby více preferovali platby prostřednictvím karet. Karty zvyšují
spokojenost zákazníků a samotným obchodníkům napomáhají k růstu profitability podnikání.
Jak jsem již zmínil, byl bych velmi rád, kdyby se v České republice ujala bezkontaktní technologie PayPass, která
zvyšuje jak bezpečí, tak pohodlí držitelů karet. Velký význam přikládám také technologii SecureCode, která
výrazným způsobem zvyšuje bezpečnost plateb v prostředí internetu a to jak ze strany spotřebitelů, tak i
vydavatelů a internetových obchodníků.
V neposlední řadě se chceme zaměřit také na firemní klientelu a business karty, které doposud nevyčerpaly svůj
značný potenciál.
RK : Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů ve Vaši činnosti i v soukromém životě.
JČ : Děkuji a těším se na další setkání.
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TIP NA DRINK
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více informací o sbk najdete na

www.bankovnikarty.cz
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