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MasterCard a VÚB Banka vyhrali prestížnu súťaž Zlatá
minca v kategóriách kartových produktov
Spoločnosť MasterCard, jednotka v inteligentných, pohodlných a
bezpečných platbách, a VÚB Banka, jediná univerzálna banka s licenciou
na poskytovanie plného rozsahu bankových služieb na Slovensku, s
radosťou oznamujú výhru v prestížnej súťaži finančných produktov Zlatá
minca. Spolupráca oboch spoločností vyniesla prvé miesto hneď v dvoch
kategóriách - Debetné karty a Kreditné karty.
Zlatá minca je tradičnou súťažou hodnotiacou finančné produkty na slovenskom
trhu, vrátane poistenia, bankových produktov, platobných kariet a fondov. V
porote je 61 nezávislých finančných expertov.
Prvé miesto v kategórii Kreditné karty získala VÚB Banka za vydávanie
bezkontaktnej karty MasterCard World. Táto karta umožňuje vrátenie 1 % z
každého nákupu, bezplatné výbery z bankomatov na Slovensku aj vo svete a
služby osobného asistenta na telefóne. Ak ju jej držiteľ využíva aktívne, neplatí
žiadne mesačné poplatky. Navyše sa automaticky stáva členom Elite programu,
ktorý prináša ďalšie benefity a výhodné ponuky, vrátane vstupov zdarma do
letiskových salónikov vo Viedni a v Prahe.
Najvyššiu pozíciu v kategórii Debetné karty získala VÚB Banka vďaka
bezkontaktnej karte Maestro Dobrý anjel spoločnosti MasterCard. Banka
prispieva za držiteľa karty 1 % z objemu bezhotovostných platieb, vykonaných
touto kartou na platobných termináloch na Slovensku aj v zahraničí, na konto
neziskovej organizácie Dobrý anjel, ktorá pomáha ľuďom s onkologickým
ochorením a ich rodinám. Viac na www.dobryanjel.sk.
„Sme veľmi radi, že sme získali obidve prvé miesta na trhu s kartami na
Slovensku. Ľudia sa postupne učia využívať prémiové kreditné karty so všetkými
ich výhodami a užívajú si členstvo v Elite programe aj salóniky vo Viedni,“ hovorí
Miroslav Lukeš, generálny riaditeľ MasterCard pre ČR, SR a Rakúsko, „v
prípade debetnej karty Dobrý anjel sme jej víťazstvom potešení snáď ešte viac,
pretože prináša radosť a podporu do rodín, kde to skutočne veľmi potrebujú.“
„Nesmierne nás potešilo, že hneď dve naše karty získali pozornosť odborníkov a
prestížne ocenenie. Keď zoberieme do úvahy, že počet používaných platobných
kariet a ich popularita každý rok narastajú, sú Zlaté mince pre MasterCard World
a Maestro Dobrý anjel mimoriadnym úspechom,“ uviedla Andrea Šipošová,
riaditeľka odboru platobných kariet vo VÚB.
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O spoločnosti MasterCard
MasterCard (NYSE: MA), www.mastercard.com, je jednotka v inteligentných, pohodlných
a bezpečných platbách. Prevádzkujeme najrýchlejšiu sieť pre spracovanie platieb, ktorá prepája
spotrebiteľa, finančné inštitúcie, obchodníkov, vlády a podniky vo viac ako 210 krajinách
a teritóriách celého sveta. Produkty a riešenia spoločnosti MasterCard ešte viac uľahčujú,
zabezpečujú a zefektívňujú každodenné obchodné činnosti – napríklad nakupovanie, cestovanie,
podnikanie a hospodárenie s financiami. Sledujte nás na Twitteri @MasterCardNews, pripojte sa k
diskusii na CashlessPioneers Blog a prihláste sa k odberu najnovších správ v Engagement Bureau.
O spoločnosti VÚB
VÚB banka je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo
viac ako 40 krajinách po celom svete. Je aktuálnou držiteľkou ocenenia Najlepšia banka na
Slovensku od magazínov Global Finance a EMEA Finance ako aj ocenenia Banka s najlepšími
službami privátneho bankovníctva na Slovensku od magazínu Euromoney. Svoje služby na
Slovensku poskytuje prostredníctvom siete 209 retailových pobočiek, 32 firemných pobočiek a 11
hypotekárnych centier. Banka zároveň prevádzkuje aj jednu pobočku v Českej republike.
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