Tlačová správa

MasterCard je lepšia karta
Ľudia s vyššími príjmami si vyberajú kartu MasterCard

Bratislava, 8. októbra 2013 – Platobné karty spoločnosti MasterCard®, jednotky
v inteligentných, pohodlných a bezpečných platbách, vlastnia traja zo štyroch majiteľov
kariet s príjmami nad 1000 EUR. Je to hlavne preto, lebo karty MasterCard ponúkajú
lepšie výhody, ktoré títo ľudia oceňujú.
Prieskum MasterIndex ďalej ukázal, že niektorú z platobných kariet MasterCard nosí
v peňaženke tiež 58 % ľudí zo stredného1 segmentu.
„Platobné karty MasterCard si získali obľubu verejnosti vďaka bezkonkurenčným výhodám.
Pre prémiový segment sú obzvlášť zaujímavé kreditné a prestížne karty MasterCard. Títo
ľudia neváhajú investovať do kvalitných produktov v prípade, ak sa im investícia vráti
v podobe zaujímavých dodatočných služieb. Ako ukazuje prieskum, pri platobných kartách je
to jednoznačne MasterCard,“ hovorí Miroslav Lukeš, generálny riaditeľ MasterCard pre
Slovensko a ČR.

Graf 1: Ktorú z týchto platobných kariet vlastníte? V percentách %, zdroj: prieskum MasterIndex spoločnosti
GfK, október 2012, báza – pozri graf.
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Stredný segment: ženatý/vydatá, čistý mesačný príjem 1000 až 2000 EUR, stredný vek, VŠ (aj bakalársky
stupeň), práca na plný úväzok, častý používateľ počítača.
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Podľa MasterIndex sú kreditné karty MasterCard na trhu mimoriadne populárne. Medzi
všetkými používateľmi platobných kariet – nezávisle od značky – využíva kreditnú kartu iba
tretina z nich. Kým kreditnú kartu MasterCard vlastní 49 % majiteľov kariet tejto značky, teda
takmer polovica držiteľov kariet MasterCard. „Sme radi, že sa kreditné karty MasterCard
stretávajú s úspechom. Je to samozrejme aj vďaka výhodám, ktoré naše kreditné karty
ponúkajú – napr. poistenie či výhodná úroková sadzba. Navyše sú vhodné na každodenné
nákupy,“ dopĺňa Miroslav Lukeš.
Výhody prémiových kariet MasterCard
Pre držiteľov prémiových kariet MasterCard (karty Gold, Platinum, World, World Elite) je
určený špeciálny program MasterCard® ELITE, ktorý ponúka členom celý rad zliav a výhod:
„Členstvo v programe ELITE ponúka nadštandardné služby a ak napríklad cestujete
lietadlom, máte v rámci členstva vstup do komfortného letiskového salónika na letisku
Václava Havla zdarma,“ hovorí Matouš Michněvič, riaditeľ pre produktové riešenia,
zodpovedný za rozvoj prémiových kariet na Slovensku a v ČR. Program ELITE ďalej ponúka
členom službu Nonstop Alarm Centrum. „Táto 24-hodinová linka je k dispozícii v niekoľkých
svetových jazykoch. Pokrýva služby Concierge, Domácu asistenciu, Auto asistenciu
a Zdravotnú asistenciu – teda všetky rizikové oblasti, v ktorých môžu naši klienti potrebovať
pomocnú ruku,“ dodáva Matouš Michněvič.
„Program ELITE je významným benefitom pre klientov prémiových kariet na Slovensku aj
v Českej republike a v rámci Európy je svojím rozsahom jedinečný. Považujeme ho za
skutočný benefit, ktorý môžu slovenské a české banky ponúknuť svojim významným klientom,“
uzatvára Matouš Michněvič, riaditeľ pre produktové riešenia, zodpovedný za rozvoj
prémiových kariet na Slovensku a v ČR.
***
O spoločnosti MasterCard
MasterCard(NYSE: MA),www.mastercard.com, jednotka v inteligentných, pohodlných a bezpečných platbách,
zaisťuje fungovanie najrýchlejšej procesnej siete platobných transakcií na svete. Prepája užívateľov, finančné
inštitúcie, firmy, vlády a spoločnosti vo viac ako 210 krajinách a územiach. Produkty a riešenia MasterCard
tvoria každodenné obchodné aktivity – ako nakupovanie, cestovanie, riadenie biznisu a financií – jednoduchšie,
bezpečnejšie a efektívnejšie pre každého. Nasledujte nás na Twitteri @mastercardnews, diskutujte s nami na The
Heart of Commerce Blog a odoberajte naše novinky.
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