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Visa Europe společně s GE Money Bank umožní 
klientům platit kartami s bezkontaktní platební 

technologií 
 

Praha, 11. února 2013 - GE Money Bank ve spolupráci s asociací Visa Europe spustila 

službu, která umožní bezkontaktní placení. Využití platby bezkontaktním způsobem  

je skutečně široké – od minimarketů po hypermarkety, dále v prodejnách rychlého 

občerstvení, v restauracích či kavárnách. Možnost platby bezkontaktní kartou nabízejí 

např. obchodní řetězce Spar, Billa, Penny Market, Globus, McDonalds, Costa Café, 

Datart a také Cinema City.  

 

Na rozdíl od standardní platby kartou nová technologie umožní zákazníkům platit pouze jejím 

přiložením k čtečce  terminálu, který si kartu načte a platbu do 500 Kč uskuteční bez nutnosti 

zadat PIN. Platba kartou se tak pro zákazníky stane pohodlnější, jednodušší a rychlejší.  

 

“Jsme velmi rádi, že GE Money Bank bude poskytovat bezkontaktní technologii spolu s námi 

a rozšíří tím nabídku karet pro své klienty. Rozvoj bezkontaktní technologie se na trhu opět 

posune dál a výhody této technologie budou mít pozitivní dopad nejen na držitele karet, ale  

i na obchodníky. Zavedením tohoto produktu se jen potvrzuje, že Česká republika je v oblasti 

platebních systémů jedním z nejinovativnějších trhů v Evropě.“ uvedl Marcel Gajdoš, 

regionální manažer Visa Europe pro Českou a Slovenskou republiku. 

„Na trh uvádíme bezkontaktní kreditní kartu Visa Gold, která je určena pro náročné klienty. 

Tato karta je vybavená bezkontaktní technologií Visa PayWave, která umožňuje platit 

pouhým přiložením karty k terminálu. Z našeho pohledu je přínosem zejména možnost 

rozšířit portfolio našich karetních produktů o bezkontaktní platební kartu Visa.“ uvedl Jiří 

Kejla, produktový manažer GE Money Bank. 

 



Bezkontaktní technologie je bezpečná. Zákazník při bezkontaktním placení kartu nevydává 

z ruky a může tak po celou dobu transakce dohlížet na její průběh. Pokud karta zaznamená 

několik po sobě jdoucích bezkontaktních transakcí, je držitel karty vyzván ke vložení karty  

do platebního terminálu a zadání PIN. Opatření slouží jako potvrzení, že uživatel karty je 

jejím držitelem, což snižuje možnost podvodu v případě odcizení či ztráty karty.  

 

Bezkontaktní platební technologie byla poprvé představena ve Velké Británii v roce 2007  

a v současné době ji mohou zákazníci využívat v řadě evropských zemí, jako například  

ve Španělsku, Francii, v Turecku, nebo u našich sousedů v Polsku či na Slovensku. 

 

- 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 36 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 466 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 září loňského roku byl 
tímto typem karty utracen více než 1 bilion euro. Roční útraty prostřednictvím online nakupování  
se poprvé vyšplhaly na 200 miliard euro (202 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.  

Více informací naleznete zde: www.visaeurope.com 

 

 

 


