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Průzkum společnosti VISA Europe: počet majitelů 
premiérových karet v Čechách roste 

 

Průzkum prémiových karet Visa v České republice potvrdil, že klienti vysoce oceňují 

pojištění proti krádeži, zneužití karty při výběru z bankomatu, zdravotní a právní asistenci 

či ochranu během nákupu u obchodníka. Dalšími oblíbenými atributy prémiových karet 

jsou například možnost využít cash-back, sbírání věrnostních bodů u obchodníků či 

získání letenky zdarma pro partnera nebo společníka. Ze střední a východní Evropy 

vykazuje Česká republika za červen 2011 až červen 2012 největší meziroční nárůst počtu 

kreditních a debetních prémiových karet společnosti Visa Europe. 

Stoupající oblíbenost prémiových karet společnosti Visa dokazuje meziročních nárůst počtu 

karet v ČR o téměř 70%. Nárůst počtu transakcí u obchodníků byl v ČR za sledovaný region, 

který zahrnuje také Rakousko, Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko 

nejvyšší. Transakce kreditními kartami vzrostly o téměř 120% a počet transakcí debetními 

kartami vzrostl o 20,3%.  

Majitelé prémiových karet Visa Europe v ČR provedli za daný rok o 50% více transakcí na své 

kartě oproti předešlému roku a také hodnota útrat kreditními kartami u obchodníků vzrostla 

meziročně o téměř 20%.  

Počet mezinárodních transakcí  jak kreditními, tak debetními kartami vzrostl téměř o čtvrtinu. 

Popularita prémiových karet pramení nejen z vysoce profesionálního bankovnictví, ale také z 

výhod v dalších oblastech života. Například kreditní karta Visa Infinite, kterou jako jediná banka 

v ČR vydává Česká spořitelna, umožňuje přístup k tomu nejlepšímu, co Visa pro klienty, kteří 

očekávají individuální přístup, špičkovou profesionalitu a prestižní služby nabízí.  
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Například služba „Concierge“ zajistí klientům služby různého charakteru, od lístků do divadla po 

rezervaci ve vyhlášené restauraci, a  je držitelům Visa Infinite k dispozici 24 hodin denně. Visa 

Infinite také například umožní vstup do Erste Premier Lounge na nově přejmenovaném 

pražském letišti Václava Havla. Salónek pro cestující do shengenského prostoru nabízí 

cestujícím pohodlné zázemí, občerstvení, denní tisk, TV, připojení k internetu a především 

celkové pohodlí prvotřídních služeb.  A stejně jako všechny karty vydávané společností Visa 

umožňuje i karta Visa Infinite v případě nouze pomoc kdekoliv na světě. V okamžiku ztráty nebo 

krádeže karty zajistí společnost Visa hotovost nebo urychleně vydá náhradní kartu. Banka navíc 

tuto službu poskytuje držitelům karty Visa Infinite zdarma. Další prémiovou službou je i možnost 

využívat globální rezervační systém Visa Luxury Hotels Collection, v jehož portfoliu je více jak 

800 luxusních hotelů na celém světě. Výše uvedené služby pak logicky doplňuje cestovní 

pojištění s vysokými pojistnými limity nejen pro držitele karty, ale i pro jeho rodinné příslušníky. 

Průzkum přinesl další zajímavá data, a to především ve skupině klientů s příjmem nad 100 tisíc 

korun měsíčně. Podle průzkumu vlastní uživatelé prémiových karet průměrně 2,5 běžných účtů, 

užívají 6,3 finančních produktů včetně spořicích účtů, účtů k obchodování s akciemi či 

kontokorentů a 27% klientů preferuje svou prémiovou kreditní kartu jako hlavní prostředek 

plateb.  

Průměrný věk majitele prémiové kreditní karty je 44 let a nejvíce početnou skupinu tvoří majitelé 

vlastních podniků, a to celkem 79%. 69% uživatelů jsou muži. Kromě vlastní karty Visa Infinite 

mohou jejich majitelé nechat zřídit dodatkové karty i všem členům rodiny (včetně dětí starších 

deseti let), a tak dopřát i jim exkluzivní nadstandard.  

-Konec- 
 

 
 
O asociaci Visa Europe  
 
V Evropě je v současné době vydáno více než 460 milionů debetních, kreditních a komerčních karet Visa. 
Za uplynulých dvanáct měsíců (k červnu 2012) bylo prostřednictvím těchto karet nakoupeno zboží a 
vybrána hotovost v celkovém objemu přes 1,8 bilionu euro a 14 procent všech spotřebitelských výdajů 
v rámci Evropy je hrazeno prostřednictvím karty Visa, z toho přes 80 procent debetními kartami Visa. 
 
Visa Europe je členská asociace, kterou vlastní a provozuje více než 3700 evropských členských bank. 
Asociace byla založena v červenci 2004. Visa Europe je nezávislá na organizaci Visa Inc. a má 
exkluzivní, nezrušitelnou a trvalou licencí na provoz v rámci Evropy, přičemž obě společnosti fungují tak, 
aby byla zajištěna globální operační synchronie. Jakožto specializovaný evropský platební systém dokáže 
asociace rychle a pružně reagovat na konkrétní požadavky evropských bank a jejich klientů – držitelů 
karet i obchodníků. Zároveň efektivně pomáhá naplňovat cíl Evropské komise, čímž je vytvoření 
skutečného vnitřního platebního trhu.  
 
Visa je jedním z nejrozšířenějších platebních systémů světa. Visa/PLUS je jednou z největších světových 
sítí bankomatů nabízející přístup k místní měně ve více než 200 zemích světa.  
 
Více informací najdete na www.visaeurope.com 


