
 

Jiří Böhm 
Email: jiri.bohm@grayling.com 
Tel.: 601 592 123 
 

V I S A  E U R O P E  │ T I S K O V Á  Z P R Á V A  

Visa spustila novou aplikaci pro cestování 
 

Nová aplikace Visa Travel Tools šetří Čechům čas na dovolené doma i v zahraničí. 

Stačí si ji stáhnout z Apple App store nebo GooglePlay. 

PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA, 6. srpna 2015 — Jste v cizím městě, případně v zahraničí 

a potřebujete si vybrat hotovost? Jakou měnu potřebujete a jaký je její kurz? Tuto část dovolené 

nebo služební cesty zjednoduší nová mobilní aplikace Visa Europe – Visa Travel Tools. 

Rychlá orientace 

Ať již je člověk kdekoli, k bankomatu se dostane lehce a pohodlně, protože tato aplikace mu 

ukáže cestu autem nebo pěšky. Zároveň se dozví, které bance bankomat patří, jaké služby 

bankomat nabízí a zde funguje nepřežitě či nikoli. „Aplikace rovněž ukazuje aktuální kurz vůči 

Vaší domácí měně. Zároveň nabízí možnost zahrnout i poplatky, které by mohly být účtované 

vaší bankou,“ vysvětluje Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa Europe pro Českou republiku 

a Slovensko. 

Aplikace pomůže i při ztrátě karty 

Kromě konverzního kurzu a lokalizace bankomatů pomůže Visa Travel Tools aplikace i ve chvíli 

ztráty karty v zahraničí, kdy turista nezná telefonní číslo své vydavatelské banky. 

Prostřednictvím této aplikace lze bezplatně volat mezinárodní zákaznickou linku Visa, kde je 

možné ztracenou kartu urychleně zablokovat. Vedle toho aplikace nabízí turistické tipy na právě 

probíhající léto v rámci kampaně Visa City Offers, která nabízí slevy ve stovkách obchodů, 

restaurací, tematických parků, kulturních událostí v pětici evropských velkoměst – v Paříži, 

Miláně, Berlíně, Barceloně a Londýně. Více informací je možné nalézt na www.visa.cz.  

Kde aplikaci stáhnout? 

Aplikace je dostupná od poloviny července v Apple App store a v GooglePlay. „Zatím funguje 

anglická verze, ke konci léta přibydou další jazykové mutace, jako je němčina, španělština, 

švédština, francouzština a italština,“ dodává Marcel Gajdoš.  
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–  KONEC  – 

O asociaci Visa Europe: 

Visa Europe je asociace zabývající se platebními technologiemi, kterou vlastní a provozují členské banky 
a další poskytovatelé platebních služeb ve 37 evropských zemích. Je vedoucím platebním systémem, 
jehož podíl na trhu vzrostl z 55,5 % v roce 2011 na 56,9 % v roce 2013 a předstihl tak konkurenční 
MasterCard. 

Visa Europe je v srdci platebního ekosystému poskytujícího infrastrukturu a služby potřebné k tomu, aby 
milionům evropských spotřebitelů, firmám a vládám bylo umožněno platit elektronicky. Členové Visa 
Europe jsou odpovědni za vydávání karet, registraci obchodníků a výši poplatků pro držitele karet i 
obchodníky. Visa Europe je rovněž největším subjektem zpracovávajícím transakce v Evropě: zodpovídá 
za zpracování 16 miliard transakcí ročně, přičemž ve špičce může rychlost dosahovat až 1627 transakcí 
za sekundu. 

V současnosti je v Evropě vydáno více než 500 milionů karet Visa, přičemž každé šesté euro je 
zaplaceno právě těmito kartami. Celková útrata provedená kartami Visa přesahuje 2 biliony eur ročně, 
z toho 1,5 bilionů eur v místech prodeje. 

Asociace Visa Europe sídlí ve Velké Británii, od roku 2004 je nezávislá na organizaci Visa Inc. a má 
exkluzivní, nezrušitelnou a trvalou provozní licenci v rámci Evropy. Obě společnosti úzce spolupracují 
s cílem zajistit globální platby Visa ve více než 200 zemích a teritoriích. 

Další informace najdete na stránkách www.visaeurope.com a na Twitteru @VisaEuropeNews. 


