Lenka Ginther
+420 702 200 941
lenkaginther@grayling.com
V I S A E U R O P E | T I S K O V Á ZP R Á V A

Společnost Visa Europe a Komerční banka se
dohodly na spolupráci v rámci rozvoje inovativních
produktů
Praha, 5. srpna 2013 - Asociace Visa Europe a Komerční banka potvrdily na období
následujících pěti let vzájemnou spolupráci v oblasti dalšího rozvoje vydávání a
přijímaní karet, včetně inovativních produktů. Společně pracují na projektu zavádění
bezkontaktních karet Visa, které by na tuzemský trh měly být uvedeny ještě letos, a to
ke konci kalendářního roku.
Komerční banka se řadí mezi nejinovativnější banky v regionu zemí Visa Europe – jako první
banka začala v roce 2012 nabízet NFC technologii od asociace Visa na bázi řešení SIM
centric a iCarte technologie.
„Komerční banka již tradičně přináší na trh inovace, nejen v oblasti platebních prostředků.
Jsme velmi potěšeni, že už v krátké době budeme moci našim klientům nabídnout další
rozšíření

nabídky

o

bezkontaktní

platební

karty

Visa,“

uvedl Pavel

Čejka,

člen

představenstva a náměstek generálního ředitele Komerční banky.
V České republice podle údajů společnosti Visa Europe bylo uskutečněno jen během
letošního března téměř 1 milion bezkontaktních transakcí. Bezkontaktní platby lámou rekordy
i napříč celou Evropou, kde počty transakcí dosáhly v březnu více než 19 milionů. Celkem
utratili v březnu Evropané prostřednictvím bezkontaktních karet a chytrých telefonů s aplikací
Visa payWave více než 1 miliardu euro.
„Zavádění bezkontaktních karet v České republice má velký potenciál. Těší náš, že můžeme
naše portfolio bezkontaktních karet Visa rozšířit právě prostřednictvím Komerční banky, která
je velice silným a stabilním hráčem na českém trhu,“ chválí pokračování spolupráce Marcel
Gajdoš, regionální manažer Visa Europe pro Českou a Slovenskou republiku.

O asociaci Visa Europe
Visa Europe je společnost zabývající se platebními technologiemi, kterou vlastní a provozují
členské banky a další poskytovatelé platebních služeb ve 36 zemích Evropy.
Visa Europe vyvíjí nejmodernější technologie a vytváří infrastrukturu umožňující elektronické
platby milionům evropských zákazníků, podniků i vlád. Její členové nesou odpovědnost za
vydávání karet, registraci prodejců a stanovování výše poplatků pro držitele karet a
obchodníky.
Asociace Visa Europe poskytuje vysoko objemový a zároveň nízkonákladový obchodní
model, který svým členům nabízí široké spektrum služeb. Přebytek jejích investic je znovu
reinvestován do podnikání podniku a zároveň použit ke zhodnocení kapitálu a rezerv. Za
posledních šest let investovala Visa Europe více než 1 miliardu euro do nových technologií a
infrastruktury.
V Evropě nyní existuje 470 milionů karet Visa, přičemž každé euro z 6,75 euro je utraceno
právě touto kartou. Téměř 80% obchodu společnosti Visa Europe tvoří debetní karty. Do
prosince loňského roku byl tímto typem karty utracen více než 1 bilion Euro. Roční útraty
prostřednictvím online nakupování se poprvé vyšplhaly na 200 miliard euro (212 mld).
Asociace Visa Europe byla založena v roce 2004. Je nezávislá na organizaci Visa Inc. a má
exkluzivní, nezrušitelnou a trvalou provozní licenci v rámci Evropy. Obě společnosti fungují s
cílem zajistit bezchybné globální platby Visa. Jakožto specializovaný evropský platební
systém dokáže Visa rychle a pružně reagovat na konkrétní požadavky evropských bank a
jejich klientů – držitelů karet i obchodníků. Zároveň efektivně pomáhá naplňovat cíl Evropské
komise tj. vytvoření skutečného vnitřního platebního trhu.
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