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Plaťte kartou Visa a získejte tablet! 
 
Praha, 9. prosince 2013 – Všichni držitelé platební karty Visa mají od prosince 
2013 až do konce ledna 2014 jedinečnou příležitost zapojit se do soutěže, v níž 
mohou každý den vyhrát tablet. Stačí jen zaregistrovat své nákupy a vyplnit 
olympijský test na webových stránkách www.visa.cz. 
 
Do soutěže jsou zařazeny pouze platební karty Visa vystavené některou z následujících 
bank: Česká spořitelna, Českoslovenká obchodní banka, Komerční banka, Raiffeisenbank, 
UniCredit Bank a mBanka. 
 
„V naší kampani chceme formou zábavné soutěže upozornit na blížící se olympijské hry. 
Věříme, že každý sportovní fanoušek je bude sledovat. Většina držitelů karty Visa, stejně 
jako já sám, totiž považuje olympijské hry za vrcholný sportovní a lidský zážitek. Jsme si jisti, 
že tablet, jako výhra v olympijské soutěži, bude velmi vítaným vánočním dárkem. Naše 
předvánoční kampaň je zaměřená na podporu používání karet Visa u veškerých obchodníků. 
Navíc jsme se rozhodli odměnit touto výhrou i ty soutěžící, kteří svou Visa kartu použili na 
nákupy uskutečněné online. Nákupy přes internet se totiž v poslední době těší stále větší 
oblibě,“ uvedl Marcel Gajdoš, regionální manažer asociace Visa Europe pro Českou 
republiku a Slovensko. 

 
Společnost Visa je sponzorem olympijských her již od roku 1986. Zimní olympijské hry 

v ruském Sochi budou další v pořadí, které Visa podpoří.  

Závazek Visa podporovat olympijské hnutí, národní olympijské výbory a národní týmy přispěl 

ke kontinuálnímu úspěchu olympijských her. Visa poskytla přímou finanční podporu 

olympijským hrám a taktéž prostřednictvím národních olympijských výborů nepřímo podpořila 

celou řadu atletů.  

Sport spojuje lidi, komunity a národy. Obohacuje životy lidí a zároveň vytváří ekonomické 

příležitosti. Visa a olympijské hry mají mnoho společného – celosvětově zavedené jméno,  

spolehlivost i všestrannost. Podle průzkumů společnosti Visa Europe je až 81% držitelů 

jejích karet VISA fanoušky olympijských her. Visa je exkluzivním sponzorem z oblasti 

platebních služeb a jedinou kartou, která je akceptovaná olympijskými hrami až do roku 

2020. Na loňské olympiádě v Londýně, bylo například nainstalovaných až 3200 

bezkontaktních platebních terminálů.  



 

O asociaci Visa Europe 

Visa Europe je společnost zabývající se platebními technologiemi, kterou vlastní a provozují 
členské banky a další poskytovatelé platebních služeb ve 37 zemích Evropy. 

Visa Europe vyvíjí nejmodernější technologie a vytváří infrastrukturu umožňující elektronické 
platby milionům evropských zákazníků, podniků i vlád. Její členové nesou odpovědnost za 
vydávání karet, registraci prodejců a stanovování výše poplatků pro držitele karet a 
obchodníky. 

Asociace Visa Europe poskytuje vysoko objemový a zároveň nízkonákladový obchodní 
model, který svým členům nabízí široké spektrum služeb. Přebytek jejích investic je znovu 
reinvestován do podnikání podniku a zároveň použit ke zhodnocení kapitálu a rezerv. Za 
posledních šest let investovala Visa Europe více než 1 miliardu euro do nových technologií a 
infrastruktury.  

V Evropě nyní existuje 470 milionů karet Visa, přičemž každé euro z 6,75 euro je utraceno 
právě touto kartou. Téměř 80% obchodu společnosti Visa Europe tvoří debetní karty. Do 
prosince loňského roku byl tímto typem karty utracen více než 1 bilion Euro. Roční útraty 
prostřednictvím online nakupování se poprvé vyšplhaly na 200 miliard euro (212 mld). 

Asociace Visa Europe byla založena v roce 2004. Je nezávislá na organizaci Visa Inc. a má 
exkluzivní, nezrušitelnou a trvalou provozní licenci v rámci Evropy. Obě společnosti fungují s 
cílem zajistit bezchybné globální platby Visa. Jakožto specializovaný evropský platební 
systém dokáže Visa rychle a pružně reagovat na konkrétní požadavky evropských bank a 
jejich klientů – držitelů karet i obchodníků. Zároveň efektivně pomáhá naplňovat cíl Evropské 
komise tj. vytvoření skutečného vnitřního platebního trhu.  


