
 

T I S K O V Á  Z P R Á V A  

Prémiových karet v ČR přibývá, v čerpání jejich výhod 
jsou však Češi zdrženlivější, ukazuje průzkum Visa  
Podle studie společnosti Visa vlastní téměř polovina (49 %) osob s vysokými příjmy prémiovou kartu. 
Bonitní klientela ale často netuší, jaké benefity může díky prémiovým kartám Visa Gold, Platinum a 
Infinite čerpat. Má přitom k dispozici řadu výhod včetně asistenční služby a možnosti výrazně ušetřit 
na speciálních nabídkách. 

 
Praha, Česká republika – 11. července 2017 – Visa (NYSE:V) – Segment prémiových karet v Česku 

dlouhodobě roste. Podle studie1 společnosti Visa vlastní prémiovou kartu 49 % vysokopříjmových Evropanů. 

Spotřebitelé však často nevědí, jaké všechny výhody mohou díky své kartě využívat. 

Z průzkumu na 11 evropských trzích vyplynulo, že 83 % respondentů s vysokými příjmy vlastní alespoň jednu 

bankovní kartu a 23 % z nich je držitelem dokonce tří a více karet. Pro Česko je pak typické, že téměř polovina 

(47 %) z bonitní klientely se podle výsledků řadí ke skupině tzv. non-movers, jinými slovy mezi spíše 

zdrženlivější spotřebitele, kteří využívají pouze základní funkce platební karty. 

„Naším cílem je ukázat takovým zákazníkům, že využívání prémiových karet je nejen maximálně pohodlné, 

jednoduché a bezpečné, ale díky speciálním nabídkám může být i velice výhodné. Prémioví klienti mohou 

například využít možnost vrácení peněz za zpožděné lety či získat přístup k nadstandardním službám v luxusních 

hotelech po celém světě,“ přibližuje Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa pro Česko a Slovensko. 

Mezi hlavní výhody prémiových karet Visa patří ale i služby osobního asistenta, který zajistí pomoc třeba při 

organizaci pracovní cesty, při rezervaci restaurace či jiných neočekávaných situacích. Dalším užitečným 

pomocníkem na cestách v zahraničí je bezplatná aplikace Visa Travel Tool. Služba vám pomůže 

vyhledat nejbližší bankomat v jakékoliv zemi, spočítá aktuální kurz, ale poskytne i okamžitou pomoc v případě 

ztráty karty. Zákazníci s prémiovou kartou mohou navíc čerpat speciální nabídky a výrazné slevy u partnerů 

jako Čedok, iSTYLE, FAnn parfumerie, Pietro Filipi, Sparkys, Aureole Restaurant a dalších. 

Kompletní nabídka výhod je k dispozici níže, případně na stránkách https://www.visa.cz/premiove-karty/ 

### 

 

                                                
1 Studie byla uskutečněna v listopadu 2016 na vzorku 4500 osob v těchto jedenácti zemích: Velká Británie, 
Německo, Francie, Belgie, Španělsko, Česká republika, Turecko, Norsko, Švédsko, Finsko a Polsko. 
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Slevy u partnerů pro držitelé prémiových karet Visa2: 

Čedok – sleva 20 % z nabídky Exclusive Travel a sleva 3 % z běžné nabídky 

iSTYLE – sleva 3 % na veškeré zboží a 10 % sleva na příslušenství 

BellesFleurs – sleva na nákup květin 12 % v e-shopu i kamenné prodejně 

FAnn drogerie – sleva 20 % na vybrané výrobky v e-shopu a 10 % na ostatní zboží v  kamenných obchodech 

Pietro Filipi – sleva 10 % na módu v kamenných prodejnách 

Aureole Restaurant – sleva 17 % na nabídku a la carte  

Hračky – sleva 20 % v prodejnách a na e-shopu značek Sparkys , HM Studio a Bambule 

 
O společnosti Visa Inc. 
Visa Inc. (NYSE:V) je globální platební technologická společnost propojující zákazníky, obchodníky, finanční 
instituce a vlády ve více než 200 zemích a teritoriích světa, s rychlými, bezpečnými a spolehlivými 
elektronickými platbami. Společnost provozuje jednu z nejvyspělejších procesních sítí na světě – VisaNet – 
která dokáže zpracovat více než 65 000 transakcí za sekundu, se zabezpečením před podvody pro spotřebitele 
a zajištěním platby pro obchodníky. Visa není bankou, nevydává karty, neposkytuje úvěry ani nenastavuje 
sazby a poplatky pro spotřebitele. Inovace od společnosti Visa nicméně umožňují finančním institucím nabízet 
svým zákazníkům stále více možností: okamžité platby debetní kartou, používání předplacených karet nebo 
odložené placení pomocí kreditních produktů. Pro více informací navštivte www.visaeurope.com, blog Visa 
Vision (www.vision.visaeurope.com) a @VisaEuropeNews. 
 
 
Kontakty:  
Martin Hajný, email: martin.hajny@grayling.com, tel.: 775 708 043 

 

                                                
2 Dle podmínek partnerů společnosti Visa. Více informací na https://www.visa.cz/premiove-karty/ 
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