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Visa Europe spouští digitální peněženku V.me
Praha, 20. srpna 2012 – Společnost Visa Europe potvrdila, že její nová služba digitální peněženky
s názvem V.me bude spuštěna pro první skupinu spotřebitelů ve Velké Británii, Španělsku a ve Francii na
podzim roku 2012. Služba bude k dispozici prostřednictvím partnerských bank Visa a bude zpočátku
dostupná prostřednictvím internetového prohlížeče na počítačích, noteboocích, tabletech nebo v chytrých
telefonech.

Zjednodušení procesu kontroly, zvýšení spokojenosti nakupujících
Maloobchodníkům nabízí nová služba možnost, jak zefektivnit odbavení zákazníků, což vede k jejich větší
spokojenosti.

Služba V.me hraje klíčovou roli v budoucnosti platební strategie Visa Europe. Pro

spotřebitele i prodejce zajišťuje bezpečnost na špičkové úrovni. Peněženka V.me poskytuje stejnou míru
bezpečnosti a oprávnění, jakou mají všechny transakce kartou Visa. Tato komplexní sada služeb pod
hlavičkou V.me nabídne každému snadný způsob, jak využívat široký rozsah, bezpečnost a spolehlivost
služeb Visa.
„V České republice bude služba uvedena hned po ukončení pilotu v avízovaných trzích. Vzhledem
k tomu, že se jedná o zcela nový produkt, plánujeme podpořit jeho spuštění i komunikací zaměřenou na
koncového klienta. Naším cílem bude vysvětlit funkčnost peněženky a výhody s ní spojené, jako jsou
rychlost, jednoduchost a bezpečnost při platbě na internetu i u obchodníka, který bude novou službu
akceptovat,“ upřesňuje Marcel Gajdoš, manažer asociace Visa Europe pro bezkontaktní a mobilní
projekty pro Českou republiku a Slovensko.
E - Komerce
V současné době zaujímají transakce v rámci e- komerce 22% všech transakcí Visa Europe a v letech
2009 až 2011 zaznamenala tato oblast v Evropě nárůst o 44%. Služba digitální peněženky V.me tedy
představuje další přirozený posun v rozvoji e-komerce strategie společnosti Visa. Je dalším krokem
společnosti směrem k platebním inovacím a přináší na trh nové služby s řadou výhod pro její členy i
maloobchodníky.
###
O asociaci Visa Europe
V Evropě je v současné době vydáno více než 427 milionů debetních, kreditních a komerčních karet Visa.
Za uplynulých dvanáct měsíců (k prosinci 2010) bylo prostřednictvím těchto karet nakoupeno zboží a
vybrána hotovost v celkovém objemu přes 1,6 bilionu euro a 12,5 procent všech spotřebitelských výdajů u

obchodníků v rámci Evropy je hrazeno prostřednictvím karet Visa, z toho přes 70 procent debetními
kartami
Visa.
Visa Europe je členská asociace vlastněná a provozovaná více než čtyřmi tisícovkami evropských
členských bank. Asociace byla založena v červenci 2004. V říjnu 2007 se stala Visa Europe nezávislou na
nové organizaci Visa Inc s exkluzivní, nezrušitelnou a trvalou licencí na provoz v rámci Evropy.
Jakožto specializovaný evropský platební systém dokáže asociace rychle a pružně reagovat na konkrétní
požadavky evropských bank a jejich klientů – držitelů karet i obchodníků. Zároveň efektivně pomáhá
naplňovat cíl Evropské komise vytvořit skutečný vnitřní trh pro platby. Visa je jedním z nejrozšířenějších
platebních systémů světa. Visa/PLUS je jednou z největších světových sítí bankomatů nabízející přístup
k místní měně ve více než 200 zemích světa.
Více informací najdete na www.visaeurope.com.

