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O spolo
očnosti Mas
sterCard
MasterC
Card (NYSE: MA), ww
ww.masterca
ard.com, je
e jednotka v inteligen
ntných, poh
hodlných
a bezpečných platbách. Prevád
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a teritórriách celého
o sveta. Prrodukty a riešenia
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vinový prog
gram (WFP)
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WFP je najväčšou svetovou hu
umanitárnou
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pomoc pri
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