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Visa hlásí přes jednu miliardu bezkontaktních plateb
Zájem o bezkontaktní placení rekordně roste. A nejvíc právě v České republice,
která je první v Evropě podle podílu bezkontaktních útrat v obchodech.
PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA, 13. července 2015 — Nejnovější data společnosti Visa Europe ukazují, že obliba
bezkontaktních karet nadále roste a za posledních 12 měsíců bylo jejich prostřednictvím uskutečněno
zhruba 1,1 miliardy transakcí za celkem 12,6 miliard eur (více než 340 miliard korun). Údaje rovněž
ukazují, že držitelé karet Visa utratili jen v březnu 2015 1,6 miliardy eur (přes 43 miliard korun) – to je
třikrát více než ve stejném období roku 2014.
Bezkontaktní technologie je velmi rychle přijímána bankami, obchodníky i bankami a její využití stále roste.
V březnu 2015 byla hlavním evropským trhem pro společnost Visa Velká Británie s 52,6 miliony
transakcemi, následovaná Polskem (49,7 milionu) a Českou republikou (13,9 milionu).
Česko na špici Evropy
Česká republika okupuje nejvyšší příčky všech tabulek týkajících se bezkontaktního placení. „Podle
aktuálních statistik Visa Europe je naše země první, co se týká podílu bezkontaktního placení u obchodníků,
které dosahuje bezmála 60 procent, což je výrazně více než u druhé země v pořadí – Polska. Češi si již
uvědomují, že platit bezkontaktně znamená platit rychle a zároveň bezpečně,“ informuje Marcel Gajdoš,
regionální manažer Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko.
Top 5 zemí s nejvyšším podílem bezkontaktních plateb v obchodech (červen 2015)
Země

Podíl bezkontaktních plateb

Česká republika

59,45 %

Polsko

39,03 %

Slovensko

38,71 %

Velká Británie

6,86 %

Chorvatsko

6,18 %

Zdroj: Visa Europe

Bezkontaktně se platí především za nákupy potravin, v restauracích nebo fast‐foodech
Evropští spotřebitelé nejvíce používají bezkontaktní karty k platbě za každodenní nákupy, jako jsou nákupy
potravin, platby v restauracích nebo platby za rychlé občerstvení. Data ukazují, že spotřebitelé též rádi
používají bezkontaktní karty k hrazení vyšších částek, jako jsou platby za týdenní nákupy v
supermarketech. To platí zejména v zemích jako Česká republika, Polsko a Španělsko, kde držitelé karet
mají možnost využívat bezkontaktní karty pro jakékoli platby – stačí kartu přiložit a zadat na terminálu PIN.
Na celém kontinentě používají zákazníci celkem 131 milionů bezkontaktních karet Visa, které jsou
pravidelně používány na více než 2,6 milionech bezkontaktních terminálů. Do roku 2020 budou všechny
terminály Visa v Evropě přijímat bezkontaktní platby. Aktuálně vydává bezkontaktní karty Visa 240 bank po
celém kontinentu a do roku 2020 bude mít přístup k bezkontaktnímu platebnímu nástroji velká většina
držitelů karet Visa.
Top 5 zemí s nejvyspělejší bezkontaktní infrastrukturou (březen 2015)
Země

Počet bezkontaktních
terminálů

Počet bezkontaktních
transakcí

Výdaje
(v eurech)

Velká Británie

410 000

52,6 milionu

330 milionu

Polsko

354 000

49,7 milionu

334,9 milionu

Česká republika

75 000

14 milionů

314,4 milionu

Španělsko

593 000

11,5 milionu

447,8 milionu

Francie

405 000

8,3 milionu

88,5 milionu
Zdroj: Visa Europe

„Obliba bezkontaktních plateb v budoucnu ještě poroste, neboť právě nyní jsme svědky nástupu nové
generace digitálních plateb, kde bude jednoduchost a pohodlnost rozšířena na mobily a NFC technologii
zabudovanou na příklad do hodinek nebo oblečení,“ dodala Sandra Alzettová, výkonná ředitelka pro
klíčové produkty Visa Europe.

– KONEC –
O asociaci Visa Europe:
Visa Europe je asociace zabývající se platebními technologiemi, kterou vlastní a provozují členské banky
a další poskytovatelé platebních služeb ve 37 evropských zemích. Je vedoucím platebním systémem,
jehož podíl na trhu vzrostl z 55,5 % v roce 2011 na 56,9 % v roce 2013 a předstihl tak konkurenční
MasterCard.
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Visa Europe je v srdci platebního ekosystému poskytujícího infrastrukturu a služby potřebné k tomu, aby
milionům evropských spotřebitelů, firmám a vládám bylo umožněno platit elektronicky. Členové Visa
Europe jsou odpovědni za vydávání karet, registraci obchodníků a výši poplatků pro držitele karet i
obchodníky. Visa Europe je rovněž největším subjektem zpracovávajícím transakce v Evropě: zodpovídá
za zpracování 16 miliard transakcí ročně, přičemž ve špičce může rychlost dosahovat až 1627 transakcí
za sekundu.
V současnosti je v Evropě vydáno více než 500 milionů karet Visa, přičemž každé šesté euro je
zaplaceno právě těmito kartami. Celková útrata provedená kartami Visa přesahuje 2 biliony eur ročně,
z toho 1,5 bilionů eur v místech prodeje.
Asociace Visa Europe sídlí ve Velké Británii, od roku 2004 je nezávislá na organizaci Visa Inc. a má
exkluzivní, nezrušitelnou a trvalou provozní licenci v rámci Evropy. Obě společnosti úzce spolupracují
s cílem zajistit globální platby Visa ve více než 200 zemích a teritoriích.
Další informace najdete na stránkách www.visaeurope.com a na Twitteru @VisaEuropeNews.
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