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Slovenskou kartou Maestro sa dá platiť na Internete, akceptuje ju aj 
PayPal 

 
Bratislava, 23. januára 2013 – Spoločnosť MasterCard uľahčuje nakupovanie na 
slovenskom Internete. Najnovšie môžu slovenskí zákazníci používať pri platení on-line 
aj karty Maestro. Stačí im na to len pár kliknutí. Každá transakcia je bezpečná a 
jednoduchá. Platobné karty Maestro akceptuje na Slovensku už aj systém PayPal. 
 
„Nakupovanie na Internete je stále populárnejšie. A niet sa čomu diviť, keďže je mimoriadne 
pohodlné. Tovar si vyberiete, objednáte i zaplatíte počas krátkej chvíľky zo svojho počítača,“ 
hovorí marketingová manažérka MasterCard Europe pre Českú republiku a Slovensko Tereza 
Janková a dodáva: „Karty používa pri platení na Internete stále viac zákazníkov aj na 
Slovensku, takže sme im radi vyšli v ústrety.“ 
 
Dokladá to aj prieskum spoločnosti GfK z apríla 2012. Potvrdzuje, že 84 % Slovákov, ktorí 
majú účet v banke, nakupuje aspoň občas na Internete. Najčastejšie ide o elektro, knihy, 
hudobné nosiče, ale napríklad aj oblečenie alebo kozmetiku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na platenie s kartami Maestro stačí zadať šestnásťmiestne číslo karty, meno a dátum 
exspirácie, bezpečnostný CVC kód, prípadne MasterCard Secure Code, pokiaľ ho Vaša banka 
podporuje.  
 
Karty Maestro akceptuje aj PayPal  
Odteraz môžu klienti s kartou Maestro využívať aj elektronický platobný systém PayPal. Ten 
je ideálny na nákup a predaj tovaru za malé a stredné čiastky; len v Európe akceptuje PayPal 
viac ako 160 000 obchodníkov. Svoj paypalový účet si zákazníci ľahko dobijú platobnou 
kartou Maestro. Platenie cez PayPal je veľmi diskrétne a rýchle, príjemca peňazí neuvidí 
žiadne osobné údaje, ale len e-mailovú adresu a adresu, na ktorú má odoslať tovar. 
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Karty Maestro 
Elektronická platobná karta Maestro je základným produktom spoločnosti MasterCard. Hoci 
karty Maestro sú vo väčšine prípadov debetnými kartami, nie je vylúčené ani vydávanie kariet 
Maestro s kreditnou funkciou. 

 
Kartu Maestro je možné použiť na výber hotovosti z bankomatov a na platbu za tovar či 

služby u obchodníkov vybavených on-line platobným terminálom. Býva automaticky 
vydávaná k bežným bankovým účtom. Môže mať domácu a medzinárodnú platnosť. Platobnú 
kartu Maestro možno použiť na všetkých miestach označených Maestro. Platobné karty 
Maestro vyžadujú pri každom použití (či už v bankomate alebo u obchodníka) povinné 
zadanie čísla PIN. Každá transakcia vykonaná platobnou kartou Maestro je on-line 
autorizovaná vydávajúcou finančnou inštitúciou. K platobnej karte Maestro je možné 
zabezpečiť si dodatočné poistenie, ktorého ponuka závisí od podmienok vydávajúcej banky. 

 
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne on-line nakupovania kartou Maestro môžu 

zákazníci kontaktovať banku, ktorá im platobnú kartu vydala. 
 
 

*** 
O spoločnosti MasterCard 
MasterCard(NYSE: MA),www.mastercard.com,je globálna platobná a technologická spoločnosť. Zaisťuje 
fungovanie najrýchlejšej procesnej siete platobných transakcií na svete. Prepája užívateľov, finančné inštitúcie, 
firmy, vlády a spoločnosti vo viac ako 210 krajinách a územiach. Produkty a riešenia MasterCard tvoria 
každodenné obchodné aktivity – ako nakupovanie, cestovanie, riadenie biznisu a financií – jednoduchšie, 
bezpečnejšie a efektívnejšie pre každého. Nasledujte nás na Twitteri @mastercardnews, diskutujte s nami naThe 
Heart of Commerce Blogaodoberajtenaše novinky. 
 
Kontakty MasterCard:  
Anna Suchá, Ogilvy Public Relations, +420 221 998 226, +420 731 619 287, anna.sucha@ogilvy.com 
Miroslava Jozová, Ogilvy Public Relations, +420 221 998 213, +420 603 280 825, 
miroslava.jozova@ogilvy.com 
Milan Kříž, Ogilvy Public Relations, +420 221 998 237, +420 602 266 316, milan.kriz@ogilvy.com 
 
 


