MasterCard® Prepaid:
Výborná platobná alternatíva

BEZPEČNOSŤ
A POHODLIE

Predplatené karty zohrávajú vedúcu úlohu pri nahrádzaní hotovosti. Predplatené karty
MasterCard predstavujú cenovo efektívne, bezpečné a pohodlné platobné riešenie, ktoré
je výhodné pre spotrebiteľov, ﬁnančné inštitúcie a programových manažérov, ako aj pre
maloobchodníkov a vlády.

JEDNODUCHÉ
POUŽÍVANIE

Predplatené karty sa používajú veľmi jednoducho. Spotrebitelia si môžu takéto karty kúpiť
v predajni alebo cez internet, dobíjať ich a platiť nimi za tovar a služby vo všetkých obchodoch,
ktoré akceptujú karty MasterCard. S väčšinou predplatených kariet si tiež spotrebitelia môžu
vyberať hotovosť z bankomatu doma alebo v zahraničí a bezpečne nakupovať na internete.

BEZ RIZIKA

Spotrebiteľovi nehrozí, že by mohol prekročiť limit karty, čím by mu mohla vzniknúť povinnosť
uhradiť poplatky za prečerpanie alebo úroky. Predplatené karty MasterCard ponúkajú pokoj
a zabezpečenie proti strate a zneužitiu: ak dôjde k strate alebo odcudzeniu predplatenej
karty (v zmysle podmienok vydavateľa), dá sa v priebehu niekoľkých dní nahradiť.

Výhody pre každého
Spotrebitelia si môžu jednoducho udržiavať prehľad o svojich ﬁnanciách, riadiť svoje výdavky
pomocou vopred limitovaných súm a tešiť sa z väčšej kontroly vlastného rozpočtu.

Vydavatelia a programoví manažéri môžu prispôsobovať predplatené karty MasterCard,
aby mohli svojim zákazníkom ponúknuť lepší zážitok a výhody z nakupovania, ako aj pohodlnú
a bezpečnejšiu alternatívu k hotovosti. Môžu tiež umožniť ﬁnančnú inklúziu ľuďom bez
bankového účtu, ktorí trpia nedostatkom prostriedkov a posilniť ich existujúce zákaznícke vzťahy.

Obchodníci sa môžu tešiť z nového prílevu tržieb vďaka predaju a dobíjaniu
predplatených kariet. Zároveň tým zvyšujú prítomnosť zákazníkov vo svojich
predajniach a posilňujú svoje vzťahy s nimi.

Cestovatelia sa môžu vďaka používaniu predplatených kariet cítiť bezpečnejšie.
Môžu sa tak vyhnúť vyberaniu hotovosti z bankomatov, nemusia pri sebe nosiť hotovosť
a môžu sa tak na cestách tešiť z dodatočnej ochrany pri platení pomocou predplatenej karty.
Ideálnym spoločníkom na cesty sú viacmenové platobné karty, ktoré cestovateľom ponúkajú
možnosť zaﬁxovať si výmenné kurzy v čase nákupu karty.
Rodičia môžu využívať predplatené karty na to, aby učili svoje deti rozpočtovej
zodpovednosti. Predplatená karta je zároveň skvelý spôsob, akým môžu monitorovať
kde a koľko peňazí ich deti míňajú.

Spoločnosti môžu využívať predplatené karty ako formu výplaty živnostníkom
alebo zamestnancom s krátkodobými zmluvami, riadenia výdavkov, zjednodušenia
obstarávania, či dokonca rozdeľovania ocenení a osobných odmien, ako napr. stravných
lístkov, a to bezpečným, spoľahlivým a rentabilným spôsobom.

Verejný sektor môže využívať predplatené karty MasterCard na distribúciu
sociálnych dávok, ako napríklad príspevkov na stravu v školskej jedálni, príspevkov
pre ZŤP a príspevkov na bývanie bezpečným, riadeným a efektívnym spôsobom.
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Fakty a čísla
Podľa výskumu, ktorý v roku 2013 uskutočnila spoločnosť PSE Consulting na 19 európskych trhoch, by mal
mať trh predplatených kariet pri medziročnom raste 13 % do roku 2020 hodnotu 112 miliárd eur.
Spotrebiteľské programy budú naďalej najväčšou vertikálou na trhu, pričom karty Bank Light, Gift, Youth
a Online budú v roku 2020 predstavovať približne 75 % objemu všetkých používaných kariet.

Uľahčovanie elektronizácie peňazí
MasterCard
rePower

MasterCard® rePower ® je dobíjacie riešenie, ktoré umožňuje držiteľovi karty doplniť si prostriedky na
svojej vybranej predplatenej karte. Doplnené prostriedky sú okamžite k dispozícii a držiteľ karty ich môže
minúť všade tam, kde sa akceptujú karty spoločnosti MasterCard. Vďaka službe MasterCard rePower je
dobíjanie predplatených kariet jednoduchšie, zohráva preto významnú úlohu pri konverzii hotovosti na toto
inteligentnejšie a bezpečnejšie platobné riešenie.

Dva spôsoby dobíjania

Poukážka
(k dispozícii)

Obchodníci prekonvertujú hotovosť držiteľa karty na poukážku Ukash alebo paysafecard, ktorú je potom
možné speňažiť online na stránke www.mastercardrepower.com. Len čo je poukážka speňažená, ﬁnančné
prostriedky sú držiteľovi karty okamžite k dispozícii a môže ich použiť všade tam, kde sa akceptujú karty
spoločnosti MasterCard.

Predajné miesto
(k dispozícii
čoskoro)

Držiteľ karty odovzdá obchodníkovi predplatenú kartu MasterCard a hotovosť, ktorú si praje na kartu dobiť.
Obchodník vloží kartu do predajného terminálu, akoby išlo o bežný nákup. Transakcia je schválená a obchodník
vráti kartu držiteľovi. Finančné prostriedky sú okamžite k dispozícii a držiteľ karty ich môže použiť všade tam,
kde sa akceptujú karty spoločnosti MasterCard.

Pomoc malým ﬁrmám
BUSINESS
CONTROLLER

FLEXIBILNÉ
RIEŠENIE

Aplikácia MasterCard Business Controller môže vydavateľom pomôcť zachytiť viac výdavkov používateľov
kariet a vytvoriť tak diferencovanú ponuku, ktorá prináša skutočnú hodnotu majiteľom malých podnikov.

Umožňuje majiteľom malých ﬁriem:
– Vytvárať pre každého zamestnanca prispôsobené výdavkové proﬁly, ktoré presne určujú, kde, kedy a ako sa môže
karta použiť. Napríklad je možné nastaviť maximálnu sumu za jeden nákup alebo sa dajú transakcie obmedziť na
konkrétne kategórie tovaru, či na celkovú sumu minutú za určité obdobie, napríklad za mesiac.
– Upravovať nastavenia výdavkového proﬁlu v reálnom čase, kedykoľvek a odhocikiaľ. Prijímať upozornenia
v reálnom čase prostredníctvom e-mailov alebo textových správ vždy, keď dôjde k výdavkom vybočujúcim zo
stanovených parametrov.
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