
 

T I S K O V Á  Z P R Á V A  

Visa spouští s Allianz platební a věrnostní aplikaci 
 

Praha - 7. března 2018 - Visa (NYSE:V) a Allianz Partners přicházejí s novým mobilním 
platebním řešením Allianz Prime.  Tato věrnostní a platební aplikace je první svého druhu 
v oblasti pojišťovnictví a umožňuje uživatelům provádět rychlé, bezpečné a jednoduché 
platby mobilními zařízeními online i v kamenných prodejnách. 
 
Uživatelé Allianz Prime budou moci provádět platby pomocí mobilních zařízení na bezkontaktních 
terminálech po celém světě. Mezi další funkce aplikace patří možnost inteligentního sledování 
výdajů a správy financí, a věrnostní program. Transakce a věrnostní program jsou zpracovávány 
partnerskou společností Wirecard. Allianz Prime je vyvinuta jako globální platforma, ale lze ji velmi 
snadno rozšířit i na lokální trhy. Od 27. února se aplikace testuje v Itálii. 
 
„Jsme moc rádi, že jsme mohli spojit síly s Allianz Partners při vývoji inovativního mobilního řešení, 
které integruje možnost placení a sledování výdajů s vylepšenými pojišťovacími službami. 
Zákazníkům zároveň přináší nový a bezpečný způsob, jak uskutečňovat mobilní platby online i v 
kamenných prodejnách,“ říká Marcel Gajdoš, generální ředitel Visa pro Českou republiku a 
Slovensko a dodává: „Tato nová aplikace pro mobily také představuje pro Allianz zcela nový 
způsob, jak oslovit a odměňovat zákazníky.“ 
 
„Platformu vytvořil Allianz Partners Innovation Team zejména díky podpoře našich digitálních 
partnerů Visa a Wirecard. Řešení poskytuje našim zákazníkům svobodu provádět bezpečné mobilní 
platby online i offline a kdekoli budou chtít. Kromě toho nabízí našim partnerům globální platformu, 
pomocí které mohou interagovat se svými zákazníky na denní bázi,“ uvedl Matthias Wünsche, 
Head of Market Management and Innovation společnosti Allianz Partners. 
 
Nová aplikace je zabezpečena technologii vyvinutou společností Visa, která nahrazuje citlivé 
informace o platební kartě jedinečným digitálním identifikátorem (tzv. tokenem). Ten lze použít 
k zpracování plateb bez potenciálně riskantního vystavení reálných údajů o účtu.  
 
 
Jak Allianz Prime funguje 
 
Jakmile si uživatelé stáhnou aplikaci Allianz Prime a zaregistrují se, je jim prostřednictvím 
vydavatelského partnera Wirecard založen virtuální Visa účet. Účet může být dočerpán z 
jakéhokoli již existujícího bankovního účtu nebo prostřednictvím kreditní karty. Aktivovat 
bezkontaktní mobilní platby lze přidáním karty Visa do mobilní peněženky pomocí jediného 
kliknutí. 
 
Hlavní výhody aplikace Allianz Prime: 
 
• Mobilní platby na všech bezkontaktních terminálech po světě  
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• Body a odměny za každý nákup, který uskuteční 
 
• Sledování a kontrola stavu financí pomocí nástroje inteligentní analýzy výdajů  
 
• Allianz Digital Payments Protection poskytuje uživatelům krytí proti podvodům, chrání je v 
případě poškození či zničení objednávky a poskytuje finanční náhradu v případě ztráty zásilky.  
 
  

### 
O společnosti Visa Inc. 
Visa Inc. (NYSE: V) je světovou jedničkou v oblasti digitálních plateb. Jejím posláním je propojit 
svět prostřednictvím inovativní, spolehlivé a bezpečné platební sítě, umožňující jednotlivcům, 
podnikům a ekonomikám prosperovat. Společnost provozuje jednu z nejvyspělejších 
procesingových sítí na světě – VisaNet. Ta umožňuje bezpečný a spolehlivý průběh plateb po 
celém světě a dokáže zpracovat více než 65 tisíc transakcí za sekundu. Soustavné zaměření 
společnosti na inovace je katalyzátorem rychlého růstu connected commerce a hnací silou v cestě 
za bezhotovostní budoucností pro každého a na jakémkoli místě. V době, kdy svět přechází z 
analogového systému na digitální, společnost Visa paralelně digitalizuje vlastní značku, produkty a 
procesingovou síť tak, aby formovala budoucnost placení v digitálním světě. Pro více informací 
navštivte www.visaeurope.com, blog Visa Vision (www.vision.visaeurope.com) a @VisaInEurope. 
 
O Allianz Partners 
 
Společnost Allianz Partners je součástí skupiny Allianz a je leaderem v B2B2C sektoru v oblasti 
asistenčních a pojišťovacích služeb v následujících sektorech: asistenční služby, mezinárodní 
zdravotní a životní pojištění, pojištění vozů a cestovní pojištění. Všechna tato řešení jsou 
jedinečnou kombinací pojištění, služeb a technologií. Jsou k dispozici prostřednictvím obchodních 
partnerů nebo skrze přímé a digitální kanály v rámci tří mezinárodně uznávaných značek: Allianz 
Assistance, Allianz Care a Allianz Automotive. Tato globální síť s více než 17 500 zaměstnanci 
působí v 76 zemích, používá 70 jazyků, každoročně zpracovává 44 milionů případů a chrání 
zákazníky a zaměstnance na všech kontinentech. (www.allianz-partners.com).  
 
Kontakt: 
Martin Hajný 
e-mail: martin.hajny@grayling.com 
tel.: +420 775 708 043 
 
 
 


