Tisková zpráva

Bratislavská městská karta sklízí první úspěchy mezi obyvateli i
bankami
O Bratislavskou městskou kartu, která spojuje běžné výhody městských karet, mimo jiné
kupon na MHD, slevy v městských organizacích, průkaz do knihovny apod., s platební
kartou, už od 15. ledna 2011 projevilo zájem téměř 13 000 občanů Bratislavy. Kladný
přístup k Bratislavské městské kartě je zřejmý i ze strany slovenských bank. Do projektu
totiž od 1. března 2011 vstoupila čtvrtá banka – VOLKSBANK Slovensko. Ostatní
partnerské banky nabízejí svým klientům v rámci Bratislavské městské karty další
výhody. Podobný projekt jako je Bratislavská městská karta, která slouží rovněž jako
platební karta s možností využití bezkontaktní technologie MasterCard PayPass, funguje
v rámci regionu střední a východní Evropy pouze v Polsku.
Praha, 7. března 2011 – Bratislavská městská karta, která jedinečným způsobem kombinuje
několik funkcí najednou (jízdenka v MHD, získaní slev do ZOO, městských galerií, městských
muzeí, u komerčních partnerů nebo průkazka do knihovny atd.) včetně té platební, u obyvatel
Bratislavy boduje. Ti si již zažádali celkem o 12 977 karet u 3 partnerských bank (OTP Banka,
VÚB, UniCredit Bank Slovensko), které jsou do tohoto projektu od počátku zapojeny, včetně
Dopravního podniku. Z uvedeného počtu držitelů Bratislavské městské karty si dopravní funkci
aktivovalo 2 690 občanů. Za období jednoho a půl měsíce fungování Bratislavské městské
karty je to tedy velmi pozitivní vývoj, který předčil očekávání Magistrátu.
I na straně slovenských bank se projekt úspěšně rozvíjí. Banky se snaží svým klientům v rámci
Bratislavské městské karty přinášet nadstandardní benefity. Od 1. 3. 2011 začala vydávat
Bratislavskou městskou kartu i VOLKSBANK Slovensko, která se tak stala čtvrtou
partnerskou bankou.
„Bratislavská městská karta, vydávaná od 1. března 2011, je pro VOLKSBANK Slovensko a
její klienty dalším rozšířením portfolia multifunkčních platebních nástrojů s bezkontaktní
technologií. Pro naše klienty není tento rychlý a pohodlný způsob placení novinkou, jelikož
banka začala využívat tuto technologii jako první na Slovensku už v roce 2008. Bratislavská
městská karta má však i další rozměr: jsme přesvědčeni, že u našich klientů – Bratislavanů
přispěje k budování loajality a hrdosti na svoje město. A naší bance je ctí nabízet tento
výjimečný produkt ve svých pobočkách,“ říká Jana Lukáčová, vedoucí útvaru marketingu a
komunikace VOLKSBANK Slovensko.
„UniCredit Bank jako první na Slovensku uvedla předplacenou a zároveň dobíjitelnou kartu
v Bratislavě. Jedná se o Bratislavskou městskou kartu bez založení účtu s multifunkčním
využitím. Je to karta, kterou si klient dobíjí podle toho, kolik plánuje utratit. Tuto možnost
nabízí pouze UniCredit Bank a Bratislavané o ni aktivně žádají,“ zdůraznila Monika
Kohútová, členka představenstva a ředitelka Divize retailového bankovnictví. „Tato inovační
technologie v bankovnictví znamená, že klient může mít svoje prostředky pod naprostou
kontrolou. Kartu si může klient pravidelně dobíjet určitým kreditem podle vlastního uvážení,“
dodala Kohútová.
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„K jednomu účtu je ve VÚB bance možno vydat i několik Bratislavských městských karet. Má-li
například u nás účet jeden z manželů, může k němu získat i kartu pro svého partnera a děti ve
věku od 10 let,“ uvedl Adrián Ševčík, člen představenstva a vrchní ředitel úseku retailového
bankovnictví VÚB banky.
„OTP Banka Slovensko, a.s. jako jediná nabízí Bratislavanům kromě standardní Bratislavské
městské karty i BMK s licencí EURO < 26 pro děti a mládež od 10 do 24 let, která svým
držitelům nabízí ještě více výhod a bonusů. Držitel karty s licencí EURO < 26 má licenci
během prvního roku bezplatně. OTP Banka vydává Bratislavskou městskou kartu k běžným
účtům na celou dobu platnosti – 3 roky – bezplatně,“ sdělila Tatiana Jonáková, PR manažerka
a mluvčí OTP Banky Slovensko, a.s.
Díky spolupráci se společností MasterCard plní Bratislavská městská karta i funkce běžné
platební karty včetně použití při mezinárodním platebním styku. Významný benefit představuje
především možnost využívání bezkontaktní technologie MasterCard PayPass, která je do této
karty zabudována. Tato unikátní platební technologie umožňuje provádět platební transakce
rychleji, pohodlněji a sofistikovanějším způsobem oproti standardnímu placení kartou.
Bezkontaktní technologie MasterCard PayPass funguje již v 36 zemích světa, ve kterých
můžete pomocí PayPass zaplatit u 276 000 obchodníků. Takováto multifunkčnost není ve
střední a východní Evropě ojedinělá. S podobnými projekty se setkáme kromě Slovenska také
v Polsku. V ostatních regionech světa jsou městské karty postupně úspěšně rozšiřovány.
„Městské karty slouží lidem především k ulehčení a zkvalitnění jejich každodenního života.
Možnost využití platební funkce včetně bezkontaktní technologie MasterCard PayPass
představuje pro uživatelé komfortnější a rychlejší cestu, jak své finanční prostředky využít pro
běžné účely ve spojitosti s ostatními benefity karty. Tomu nasvědčuje i počet vydaných PayPass
nosičů, kterých je na světě již 88 milionů a využívají se pro různé účely, např. pro platby u
obchodníků, nebo v oblasti sociálních služeb,“ uvádí Chris Kangas, Senior Business Leader,
Product Management, MasterCard Europe.
„Společnost First Data je partnerem projektu Bratislavské městské karty od samého začátku
a v této spolupráci plánujeme pokračovat i nadále, zejména formou rozvoje produktu a s ním
souvisejících služeb. Projekt Bratislavské městské karty je prvním typem spolupráce, kde First
Data působí v roli plnohodnotného partnera projektu a nikoli jen jako technologický dodavatel
bankám,“ uvedl Juraj Tomanka, Managing Director, First Data CEE.
***
O společnosti MasterCard Europe
Společnost MasterCard Europe je subjekt odpovědný za řízení obchodní činnosti MasterCard Worldwide
v Evropě. MasterCard Europe, se sídlem v belgickém Waterloo, spolupracuje s 51 evropskými zeměmi, které jsou
administrativně rozděleny do tří zákaznických oblastí. Tyto oblasti zahrnují jednotný evropský platební prostor
(SEPA), vyspělé trhy a rozvojové trhy Evropy, které sahají až k východním hranicím Ruska. Díky své síti
místních zastoupení dokáže MasterCard Europe naplňovat rozličné potřeby zákazníků na nejrůznějších trzích
po celé Evropě a umožňuje tak lidem obchodovat jejich vlastním způsobem a v jejich vlastním jazyce.
MasterCard přispívá k rozvoji globálního obchodování tím, že poskytuje životně důležité ekonomické spojení
mezi finančními institucemi, podniky, držiteli karet a obchodníky na celém světě. Jakožto poskytovatel licencí,
zpracovatel a poradce společnost MasterCard rozvíjí a uvádí na trh platební řešení, zpracovává každoročně více
než 18 miliard plateb a poskytuje špičkové analytické a poradenské služby zákazníkům z řad finančních institucí
a obchodníků. Prostřednictvím svého portfolia značek, mezi něž patří MasterCard®, Maestro® a Cirrus®, slouží
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MasterCard Worldwide spotřebitelům i podnikům ve více než 210 zemích a územích. Další informace naleznete
na www.mastercardworldwide.com.
Kontakty:
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Zuzana Stará, Ogilvy Public Relations, +420 221 998 218, +420 724 442 956, zuzana.stara@ogilvy.com
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