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Fio banka nabídne svým klientům bezkontaktní 
karty Visa  

 

Praha, 10. února 2014 – Fio banka dnes poprvé nabídne svým klientům bezkontaktní 
karty Visa.  

Fio banka od dnešního dne poskytne svým zákazníkům větší pohodlí při placení drobných 
nákupů do hodnoty 500 Kč, aniž by museli zadávat svůj PIN kód a vkládat kartu do čtečky POS 
terminálu. 

„Těší nás, že Fio banka nabídne svých klientům bezkontaktní karty Visa. Náš produkt je 
v Česku nejoblíbenější pro svou pohodlnost a rychlost při nákupech. Nejsou to však pouze 
spotřebitelé, kteří si bezkontaktní karty Visa chválí, ale i samotní obchodníci. Visa Europe 
nadále rozšiřuje na tuzemském trhu akceptační sít i do menších měst a podniků a tím nabízí 
možnost bezkontaktní platby i tam, kde to ještě nedávno bylo zcela nemožné.“ řekl Marcel 
Gajdoš, regionální manažer asociace Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko. 

Popularita bezkontaktních karet v České republice stále roste. Bezkontaktní karty Visa vydané 
českými bankami zaznamenaly v celé Evropě nejvyšší počet transakcí na jednu kartu za měsíc 
– v ČR na ni připadají 2,5 bezkontaktní transakce. Podle údajů z prosince 2013 bylo v ČR 
vydáno 1,73 milionu bezkontaktních karet Visa, což představuje 63% z celkového počtu 
vydaných bezkontaktních karet na trhu. Ty mohou spotřebitelé použít na 31 000 terminálů 
ve většině obchodních míst, jakými jsou např.: Globus, Interspar, McDonald´s, KFC, DM 
Drogerie, Albert, C&A, Costa Coffee, Starbucks, Lidl, Obi, Datart, Cinema City a mnoho dalších.  

"Jsme rádi, že můžeme klientům nabídnout rozšíření produktové řady o platební karty Visa. 
Věříme, že mnoho z nich ocení nejen možnost využít široké akceptační sítě této karetní 
asociace, ale také moderní technologii bezkontaktního placení payWave, kterou jsou všechny 
karty vybaveny," říká Jiří Vodička, ředitel pro strategii a marketing Fio banky. 

 

– Konec – 

 
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. 



Členové asociace Visa Europe využívají jejího obchodního modelu, který operuje s vysokýmiobjemy 
za nízké náklady. Svůj přebytek Visa Europe znovu investuje do podnikání a používá jej ke zhodnocení 
kapitálu a rezerv. 

V Evropě je 500 milionů karet Visa, přičemž z každých 6,50 eura je jedno euro uhrazeno právě kartou 
Visa. Během roku do září 2013 byl kartami Visa uhrazen celkový obnos v hodnotě 2 bilionů eur a útraty 
POS se zvýšily o 8,5% na hodnotu 1,4 bilionu eur. Roční útraty při nákupech online neustále rostou 
(meziročně o 20%) a nyní se pohybují okolo 240 miliard eur. 
 

Visa Europe je od roku 2004 nezávislá na společnosti Visa Inc. a sídlí ve Velké Británii. Má výhradní, 
nezrušitelnou a trvalou provozní licenci v rámci Evropy. Obě společnosti fungují jako partneři s cílem 
zajišťovat platby Visa po celém světě. Visa Europe dokáže díky svému zaměření na evropský platební 
systém nejen reagovat rychle na konkrétní požadavky evropských bank a jejich klientů, držitelů 
platebních karet a obchodníků, ale zároveň naplnit cíl Evropské komise, kterým je vytvoření skutečného 
vnitřního platebního trhu. 

Více informací naleznete na: www.visaeurope.com. 

 

O Fio bance 

Fio banka je mladou bankou, která staví na dvacetileté historii Finanční skupiny Fio na českém trhu. 
Poskytuje unikátní spojení nízkonákladové internetové banky a široké sítě poboček, které jí vyneslo 
množství ocenění v soutěžích Zlatá koruna, Zlatý Měšec, Banka roku nebo Vstřícná banka. Dynamicky 
rozšiřuje své portfolio služeb i počet klientů - v průběhu posledních tří let se její klientská základna 
zpětinásobila a aktuálně činí 340 tisíc klientů.  

 


