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Lady karta od Komerční banky je první prémiová karta 
MasterCard World zaměřená na ženy na evropském trhu 

 
 

Praha, 8. března 2011 – Komerční banka představila novou kreditní kartu pro ženy 
s názvem Lady karta. Nová kreditní karta je stylová i chytrá – kromě zajímavých slev 
u mnoha obchodníků po celé České republice spoří za její držitelku na účet penzijního 
připojištění u Penzijního fondu Komerční banky. Lady karta je vydávána v rámci 
platformy MasterCard World, díky které je zajištěna široká akceptační síť po celém 
světě. 
 
„Lady karta od Komerční banky je unikátní produkt, jediný svého druhu v Evropě. Jedná se o 
kartu navrženou na jedinečné karetní platformě MasterCard World. Komerční banka 
připravila inovativní produkt na míru moderním ženám, který odpovídá jejich životnímu stylu i 
potřebám. Jedná se vůbec o první prémiovou kartu MasterCard World zaměřenou na ženy na 
evropském trhu,“ dodává Pavel Javorský, obchodní ředitel MasterCard Europe pro Českou 
republiku. 
 
MasterCard World představuje unikátní a flexibilní karetní platformu, která umožňuje 
vydávajícím bankám uspět v konkurenčním boji o uspokojení požadavků držitelů prémiových 
karet. Tito zákazníci jsou finančně gramotní a ocení hodnotu parametrů a benefitů přidaných ke 
kartě. Zároveň požadují konkrétní hodnotu za svoje peníze a volnost pro svá nákupní 
rozhodnutí. Na každé kartě MasterCard World je zřetelný nápis WORLD a značka bonusového 
programu. Při prvním pohledu na kartu je tedy zřejmé, že je součástí významného programu 
World. 
 
 

*** 
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 
MasterCard Worldwide spotřebitelům i podnikům ve více než 210 zemích a územích. Další informace naleznete 
na www.mastercardworldwide.com. 
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