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Visa umožní platit hodinkami Swatch 
 

Společnosti Visa Inc. a Swatch SA podepsaly s asociací Visa Europe 

dohodu, která držitelům karet umožní platit speciálními hodinkami Swatch 

Bellamy. Smlouva se zatím vztahuje na zákazníky v USA, Švýcarsku 

a Brazílii. 

PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA, 7. prosince 2015 – Nové hodinky Swatch Bellamy nesou jméno 

amerického spisovatele Edwarda Bellamyho, který v roce 1888 ve svém utopickém románu 

Pohled nazpět, 2000-1887 jako vůbec první napsal o platebních kartách, které nahradí hotovost.  

Hodinky Swatch Bellamy bude možné použít k placení všude, kde jsou přijímány NFC mobilní 

platby Visa. Hodinky tak zcela v souladu s průkopnickým nastavením společnosti Swatch 

kombinují jedinečný design a platební fukcionalitu Visa.  

Platba zápěstím 

Bezkontaktní NFC technologie využívá vysokofrekvenční rádiové vlny, které elektronickým 

zařízením umožňují komunikovat na krátké vzdálenosti, obvykle do 10 cm. Nové Swatch 

Bellamy díky NFC čipu zabudovanému pod ciferníkem umožňují jejich majitelům bezkontaktně 

platit na POS terminálech. Tyto platby nevyžadují žádnou extra energii, takže zákazníci mohou 

počítat se stejnou životností baterie jako u všech jiných modelů hodinek Swatch.  

Český trh je připraven 

Hodinky Swatch Bellamy byly poprvé představeny v Číně letos v říjnu. Jako první si platby 

zápěstím budou moci vyzkoušet zákazníci ve Spojených státech, Švýcarsku a Brazílii, kde 

budou hodinky ve spolupráci se společností Visa uvedeny do prodeje na začátku roku 2016. 

Český trh je na novinku plně připraven. „Patříme k zemím s vůbec nejlepší akceptační sítí, co se 

bezkontaktní technologie týče. Ke konci září 2015 bylo v České republice již 65 % platebních 

terminálů bezkontaktních. Společně s přijímatelskými bankami zároveň rychle rozšiřujeme síť 

nových obchodníků, kteří o bezkontaktní technologii mají zájem,“ uvádí Marcel Gajdoš, 

regionální manažer Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko.  



Visa umožní platit hodinkami Swatch 

–  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 38 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 18 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. 

Visa Europe je nezávislá asociace, která má exkluzivní, nezrušitelnou a trvalou provozní licenci v rámci 
Evropy. V partnerském vztahu úzce spolupracuje s organizací Visa Inc. 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. 


