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MasterCard a Citibank přinášejí jako první v historii ČR karty 
pro bezkontaktní placení 

 
Společnosti MasterCard a Citibank jako první v České republice představují platební 
karty obsahující technologii MasterCard PayPass. Konkrétně bude MasterCard PayPass 
zabudován v Shell MasterCard kreditní kartě, kterou již nyní vydává Citibank. Nová 
bezkontaktní platební technologie přináší rychlejší a pohodlnější způsob placení. 
S bezkontaktní kartou Shell MasterCard PayPass od Citibank již zákazníci nemusejí 
hledat hotovost, dávat kartu pokladní, ani ji vkládat do čtečky, jako tomu bylo dosud.  

 
Praha, 22. června 2011 – Společnosti MasterCard a Citibank přinášejí unikátní bezkontaktní 
platební metodu PayPass, která se již osvědčila po celém světě, včetně Slovenska, kde PayPass 
funguje již od roku 2008.  
 
„Jsme moc rádi, že můžeme poprvé v historii nabídnout českému zákazníkovi platební karty s 
bezkontaktní platební technologií PayPass. Platby s MasterCard PayPass se řídí třemi 
zásadami – rychlost, bezpečí a pohodlí. Tuto kartu stačí prostě jen přiložit k bezkontaktnímu 
platebnímu terminálu a je zaplaceno. Kartu držíte během platby v ruce, tudíž ji máte neustále 
pod kontrolou. Bezkontaktní technologie je benefitem jak pro držitele karty, kdy kartu pouze 
přiloží ke čtečce a odchází, ale také pro obchodníky. Těm tyto platby ulehčují především 
manipulaci s hotovostí a umožňují rychlejší pohyb front u pokladen,“ říká Brian Lang, 
generální ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku a Slovensko. 
 
Při nákupu již zákazníci nemusejí hledat hotovost, dávat kartu pokladní, protahovat ji čtečkou 
ani zadávat PIN, jak tomu bylo doposud. Kreditní kartu Shell MasterCard od Citibank stačí 
jednoduše přiblížit ke čtečce, která je schopna si data přečíst na bezdotykové bázi, a je 
zaplaceno. U nákupů v hodnotě nižší než 20, resp. 25 EUR není vyžadován PIN ani podpis 
držitele karty. PayPass je proto ideální v místech, kde je důležitá rychlost, např. ve 
fastfoodech, trafikách, parkovištích či v městské hromadné dopravě. O popularitě této 
technologie svědčí i fakt, že k prvnímu čtvrtletí 2011 bylo ve světě vydáno přes 92 miliónů 
PayPass platebních karet. 
 
„Na bezkontaktní kreditní kartě Shell MasterCard od Citibank zůstávají všechny dosavadní 
funkce, parametry a výhody beze změn. S touto novou kartou můžete stále platit obvyklým 
(kontaktním) způsobem a nadále využívat všech jejích benefitů, jako je například bonus ve výši 
5 % z každého nákupu pohonných hmot na čerpacích stanicích Shell v celé ČR, bezúročné 
období až 55 dní a mnoho dalších. Navíc, díky tomu, že je tato kreditní karta první bezkontaktní 
kartou na českém trhu, mají naši klienti výhodu být vůbec prvními uživateli této novinky,“ uvedl 
Bhaskar Katta, ředitel Consumer Bank v české Citibank. 
 
Terminály pro bezkontaktní platby budou na český trh zavedeny během několika měsíců. Do té 
doby mohou zákazníci platit bezkontaktně téměř po celém světě, což je především v letním 
období zahraničních dovolených velkou výhodou. Celkový počet obchodníků, kteří akceptují 
MasterCard PayPass, je přibližně 311 tisíc ve 37 zemích světa. Obchodní místa akceptující 
bezkontaktní platby najdeme např. ve Velké Británii, Polsku, Turecku, Francii, Švýcarsku, na 
Slovensku a dalších zemích. Zaplatit bezkontaktně můžete v londýnském bistru Pret-a-Manger, 
v restauraci McDonald na curyšském letišti, v supermarketu Carrefour v Paříži či v bratislavské 
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ZOO. Seznam obchodních míst akceptujících bezkontaktní platby naleznete například na 
http://www.mastercard.us/cardholder-services/paypass-locator.html.  
 
 „Na základě praktických testů mohu potvrdit, že transakce prostřednictvím karty PayPass je 
rychlá, jednoduchá a velmi pohodlná. Zaplacení zboží trvalo řádově 5 vteřin,“ popisuje svou 
zkušenost Dalibor Z. Chvátal, odborník na platební karty a šéfredaktor finančního serveru 
Měšec.cz, a dodává: „V bezkontaktních platebních technologiích vidím cestu ke snížení počtu 
hotovostních transakcí a tím i větší komfort pro zákazníky. Karta je bezpečná a navíc 
mezinárodní, takže svému držiteli může ušetřit peníze za výběr z bankomatu. Jsem rád, že se na 
český trh tato platební možnost dostává. Ačkoliv dnes u nás představuje zajímavou novinku, 
věřím, že za pár let půjde o naprosto běžnou záležitost.“ 
 

*** 
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. 
 
Pro bližší informace o bezkontaktních platbách kontaktujte:  
Anna Šámalová, Ogilvy Public Relations, +420 221 998 226, +420 731 619 287, anna.samalova@ogilvy.com 
Zuzana Stará, Ogilvy Public Relations, +420 221 998 218, +420 724 442 956, zuzana.stara@ogilvy.com 
Milan Kříž, Ogilvy Public Relations, +420 221 998 237, +420 602 266 316, milan.kriz@ogilvy.com 
 
Citi  
Citi, přední globální společnost poskytující finanční služby, spravuje přibližně 200 milionů klientských účtů a 
podniká ve více než 160 zemích světa. Prostřednictvím svých dvou provozních jednotek, Citicorp a Citi Holdings 
poskytuje Citi fyzickým osobám, firmám, vládám a institucím širokou nabídku finančních produktů a služeb 
včetně osobního bankovnictví a úvěrových produktů, firemního a investičního bankovnictví, obchodování 
s cennými papíry a wealth managementu. Pro více informací navštivte www.citigroup.com nebo www.citi.com.  
 
Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, 
Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou obchodní činnost 
v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 6, 
Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 166 40   PSČ 158 02, IČ 28198131, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288 a je spřízněnou společností Citigroup, Inc. 
 
Kontakt pro média:   
Branislav Cehlárik          
Public Affairs Officer for Czech and Slovak Republics  
Bucharova 2641/14, 158 02 Praha 5, Czech Republic 
Mob.: + 420 775 864 444; + 421 905 894 845 
Tel.: + 420 233 061 661; + 421 2 58230 472 
branislav.cehlarik@citi.com 
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