Tisková zpráva

Mastercard uvádí na trh první platební kartu s krypto
kreditem. Umožní placení bez nutnosti prodeje digitálních
aktiv
20. dubna 2022 – Mastercard uzavřel partnerství s kryptoměnovou společností Nexo a
spolu s platformou DiPocket uvádí na trh první krypto platební kartu v Evropě. Držitelům
umožní každodenní placení, aniž by museli prodávat svá digitální aktiva. Kreditní karta je
krytá kryptoměnami a její majitelé díky ní získají likviditu, kterou mohou využít k nákupům
u více než 92 milionů obchodníků po celém světě: všude tam, kde přijímají karty
Mastercard.
Karta Nexo Card je první platební kartou na světě, která držitelům umožňuje utrácet, aniž by
napřed museli svá digitální aktiva prodat. Partnery uvedení karty na evropské trhy jsou
společnosti DiPocket, která je vydavatelem karty, a Mastercard, která zajišťuje platební síť a
řadu inovativních vlastností karty Nexo Card:







Kryptoměny není potřeba prodávat: Karta Nexo Card je spojena s úvěrem
společnosti Nexo zajištěným kryptoměnami. Sazba RPSN začíná a zůstává na 0 %1.
Platební karta umožňuje držitelům kryptoměn svá digitální aktiva používat jako
zástavu, namísto toho, aby je museli prodávat. Úvěrová linka funguje dynamicky a
jako zástavu lze používat různé kryptoměny včetně například Bitcoinu, Etherea či
Tetheru.
Nulové poplatky: S držením karty se nepojí žádné minimální splátky, měsíční
poplatky ani poplatky za nevyužívání karty. Do výše útraty 20 000 EUR měsíčně se
neúčtují ani poplatky za směnu.
2% krypto odměny: S každou transakcí kartou Nexo Card je spojena okamžitá
odměna poskytovaná buďto v Bitcoinu nebo v kryptoměně NEXO Token společnosti
Nexo. Jinými slovy to znamená, že držitelé karet Nexo Card nejenže při platbách
nepřicházejí o své kryptoměny, ale ještě v kryptoměně získávají až dvě procenta
hodnoty nákupu. Tyto odměny jsou automaticky k dispozici na účtu u společnosti
Nexo.
Snadný přístup: Karta Nexo Card se vydává jak v digitální, tak i ve fyzické podobě a
lze ji používat v digitálních peněženkách Apple Pay a Google Pay. Držitelé si mohou
kartu snadno přidat do své mobilní digitální peněženky pomocí aplikace Nexo Wallet.
Další digitální karty ke stejnému účtu se vydávají bez poplatku.

Díky pokročilé infrastruktuře, kterou zajišťují společnosti DiPocket a Mastercard, lze kartou
Nexo Card platit u 92 milionů obchodníků po celém světě: všude tam, kde je možné platit
kartami Mastercard. Držitelé tak mohou utratit až 90 procent hodnoty svých kryptoměn
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Nulová sazba úvěrové linky společnosti Nexo je k dispozici způsobilým klientům společnosti Nexo s
poměrem výše úvěru k hodnotě zástavy (LTV) 20 % nebo nižší.
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vyjádřené v zákonné měně bez jakékoliv prodlevy a bez nutnosti za svou kryptoměnu napřed
zákonnou měnu nakoupit.
„Žijeme v době velkého rozmachu fintechových společností. V době, kdy se stávají běžnou
realitou taková řešení, která by nás před několika lety ani nenapadla. A platební karta Nexo
Card je jedním ze zářných příkladů. Spolupráce Mastercard, Nexo a DiPocket ukazuje, jakou
revoluci přinesla digitální aktiva do finančního prostředí. Je skvělé, že dokážeme propojovat
tradiční platební technologie a infrastrukturu s těmi nejnovějšími inovacemi a zpřístupňovat
tak placení pomocí kryptoměn prakticky každému. Můžeme tak lidem přinášet zcela nové a
unikátní možnosti využívání aktiv držených v kryptoměnách. Rozhodně budeme v inovacích
pokračovat, abychom dostupnost digitálních aktiv v rámci celého ekosystému dále
posilovali,“ řekl generální ředitel společnosti Mastercard pro Českou republiku a Slovensko
Michal Čarný.
Antoni Trenčev, spoluzakladatel a řídící partner společnosti Nexo, k uvedení karty řekl: „Pro
naši firmu je evropské uvedení karty Nexo Card, ve spolupráci se společnostmi Mastercard a
DiPocket, velmi významným mezníkem a také důkazem obrovské synergie mezi stávající
finanční infrastrukturou a světem digitálních aktiv. Naše platební karta představuje jedinečný
produkt, který milionům lidí, nejprve v Evropě a posléze po celém světě, umožní platit své
nákupy kdykoliv to budou potřebovat, aniž by se kvůli tomu museli vzdávat potenciálu
kryptoměn ve svém vlastnictví. Karta tak přináší bezprecedentní každodenní užitek v oblasti
nastupující kategorie aktiv.“
Fedele Di Maggio, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti DiPocket, uvedl:
„Společnost DiPocket si velmi cení toho, že se mohla stát vydavatelem karty Nexo Card. Jde o
doopravdy inovativní řešení, které přesně vystihuje potřeby milionů investorů do digitální
aktiv. Naše partnerství v tomto projektu, společně s firmami Nexo a Mastercard, jasně
dokládá, jak finanční technologie společnosti DiPocket umožňují vizionářským firmám
poskytovat svým zákazníkům hodnotu a pohodlí.“
Společnost Nexo již na začátku letošního roku platební kartu Nexo Card v omezené míře
představila na některých evropských trzích, když ji zpřístupnila vybrané skupině uživatelů.
Tím se podařilo vyvolat značný zájem a zároveň uskutečnit transakce významného objemu.
Bylo zcela zřejmé, že po takovémto finančním produktu je na trhu velká poptávka. V dalších
fázích rozvoje své platební karty se společnost Nexo chystá mimo jiné přidat i funkce debetní
karty a rozšířit svou nabídku do dalších zemí.
O společnosti Mastercard (NYSE: MA)
Mastercard je technologická společnost s celosvětovou působností v oboru zprostředkování plateb.
Zajišťováním bezpečných, jednoduchých, chytrých a snadno dostupných platebních transakcí Mastercard
podporuje a propojuje inkluzivní digitální ekonomiku prospěšnou všem, kdekoliv na světě. Inovace a řešení
využívající zabezpečených dat a sítí, partnerství a energie společnosti Mastercard pomáhají jednotlivcům,
finančním institucím, vládním orgánům i firmám naplňovat beze zbytku jejich potenciál. Firemní kultura
společnosti a vše, co Mastercard dělá uvnitř i navenek, se řídí firemním kvocientem slušnosti. Se společností
Mastercard je možné se spojit ve více než 210 zemích a oblastech. Mastercard vytváří udržitelný svět, v němž
se všem nabízejí možnosti k nezaplacení. www.mastercard.com
O společnosti Nexo
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Nexo je přední světový správce digitálních aktiv podléhající regulaci. Posláním společnosti je maximalizovat
hodnotu a užitečnost kryptoměn. Za tímto účelem nabízí Nexo službu Exchange, která poskytuje možnost
směny kryptoměn ve více než 300 tržních párech, daňově optimalizované úvěrové linky Instant Crypto Credit
Lines, soubor úročených produktů s vysokým výnosem Earn Crypto Interest, pokročilé možnosti obchodování či
mimoburzovní (OTC) možnosti. Pro svou digitální peněženku Nexo Wallet poskytuje Nexo špičkové pojištění
úschovy a zabezpečení armádní úrovně. Pro více než čtyři miliony uživatelů ve více než dvou stech jurisdikcích
již společnost Nexo zpracovala transakce v hodnotě přesahující 80 mld. USD. Další informace jsou k nalezení na
stránkách společnosti na adrese nexo.io.
O společnosti DiPocket
Společnost DiPocket je přední poskytovatel vestavěných platebních řešení pro firemní klientelu. Společnost je
držitelem licence pro správu elektronických peněz v Litvě a ve Velké Británii. Společnost DiPocket podléhá
regulaci dle Tier 1, což znamená, že poskytuje maximální úroveň odolnosti a zajištění. Nabídka společnosti
doplňuje produkty tradičních bank především širokou škálou produktů na míru, včetně například platebních
karet, převodů prostředků mezi platebními kartami, rychlých plateb v rámci SEPA, či otevřeného bankovnictví.
Pro další informace kontaktujte: Tomáš Jelen, mobil: 702 210 685, e‐mail: tomas.jelen@bisonrose.cz

