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VISA EUROPE |  TISKOVÁ ZPRÁVA      

Asociace VISA Europe a UniCredit Bank vydávají 
první kartu k Hrám XXX. Olympiády v Londýně 2012 
 

PRAHA, 19. září 2011 – Karetní asociace VISA Europe je již 25 let hrdým celosvětovým partnerem 

olympijských her. Ve spolupráci s UniCredit Bank nyní vydává platební kartu s motivem londýnského 

Tower Bridge a logem Her XXX. Olympiády Londýn 2012. Nový design platební karty Visa Classic je 

speciálně navržen pro tuto příležitost.  

„Blížící se Hry XXX. Olympiády v Londýně 2012 jsou pro 

společnost VISA Europe výjimečnou událostí a jsme rádi, že 

UniCredit Bank jako první v ČR vydala platební kartu, která tuto 

oslavu sportu a demokracie připomene,“ říká Miloslav Kozler, 

regionální manažer asociace Visa Europe pro Českou republiku. 

„Platební kartu s tímto motivem začala banka vydávat na konci srpna. Všichni noví žadatelé o platební 

kartu Visa Classic tak již obdrží kartu s tímto originálním designem,“ uvedl Leoš Pokorný, manažer 

kartového oddělení UniCredit Bank. UniCredit Bank podporuje prostřednictvím svých sponzorských 

aktivit, zaměřených například na tenis a fotbal, rozvoj sportu nejen v České republice, ale v celé Evropě. 

### 

O UniCredit Bank 
UniCredit Bank Czech Republic a.s. zahájila svoji činnost na českém trhu 5. listopadu 2007. Vznikla integrací dvou 
dosud samostatně působících úspěšných bankovních domů HVB Bank a Živnostenské banky. 
 
UniCredit Bank Czech Republic a.s. je silnou a rychle se rozvíjející bankou, která nabízí širokou škálu kvalitních 
produktů pro firemní zákazníky i privátní klientelu. Je jednou z nejsilnějších bank na trhu v oblasti projektového, 
strukturovaného a syndikovaného financování Corporate Finance a exportního financování. Mimořádně silnou pozici 
si banka rovněž vybudovala v oblasti akvizičního financování a také se řadí na první příčku ve financování 
komerčních nemovitostí. 
 
V oblasti služeb pro privátní klientelu je UniCredit Bank významným hráčem na trhu privátního bankovnictví, cenných 
papírů, kreditních karet a hypoték a velmi dobře si vede také v oblasti služeb pro zákazníky působících v oborech 
svobodných povolání (lékaři, soudci, advokáti, notáři apod.) UniCredit Bank je součástí skupiny UniCredit, která 
působí ve 22 zemích Evropy. Více informací naleznete na www.unicreditbank.cz 
 
O asociaci Visa Europe  
V Evropě je v současné době vydáno více než 427 milionů debetních, kreditních a komerčních karet Visa. Za 
uplynulých dvanáct měsíců (k prosinci 2010) bylo prostřednictvím těchto karet nakoupeno zboží a vybrána hotovost 
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v celkovém objemu přes 1,6 bilionu euro a 12,5 procent všech spotřebitelských výdajů u obchodníků v rámci Evropy 
je hrazeno prostřednictvím karet Visa, z toho přes 70 procent debetními kartami Visa. 
 
Visa Europe je členská asociace vlastněná a provozovaná více než čtyřmi tisícovkami evropských členských bank. 
Asociace byla založena v červenci 2004. V říjnu 2007 se stala Visa Europe nezávislou na nové organizaci Visa Inc 
s exkluzivní, nezrušitelnou a trvalou licencí na provoz v rámci Evropy. 
 
Jakožto specializovaný evropský platební systém dokáže asociace rychle a pružně reagovat na konkrétní požadavky 
evropských bank a jejich klientů – držitelů karet i obchodníků. Zároveň efektivně pomáhá naplňovat cíl Evropské 
komise vytvořit skutečný vnitřní trh pro platby. Visa je jedním z nejrozšířenějších platebních systémů světa. 
Visa/PLUS je jednou z největších světových sítí bankomatů nabízející přístup místní měně ve více než 200 zemích 
světa. 
Více informací najdete na www.visaeurope.com. 
 
O organizaci Visa Inc. 
Visa je globálním poskytovatelem platebních technologií, které spotřebitelům, společnostem, finančním institucím a 
vládám ve více než dvou stech zemích a územích zajišťují rychlý, bezpečný a spolehlivý přístup k elektronickým 
penězům. Společnost za tímto účelem používá VisaNet, jeden z nejpokročilejších systémů pro zpracování transakcí 
na světě. Systém VisaNet dokáže zpracovat více než 20 000 transakcí v jediné sekundě, přičemž spotřebitelům 
nabízí ochranu proti podvodům a obchodníkům garantované platby. Visa není banka, nevydává karty, neposkytuje 
úvěry a nestanovuje kurzy ani poplatky. Díky inovacím společnosti Visa však mohou její zákazníci z řad finančních 
institucí nabízet spotřebitelům více možností - chcete-li, zaplaťte ihned s debetní, předem s předplacenou nebo 
později s kreditní kartou. Více informací naleznete na www.corporate.visa.com. 
 
Visa a olympijské a paralympijské hry 
Visa je hrdým celosvětovým partnerem olympijských a paralympijských her 2012 v Londýně. Visa již po dvacet pět let 
věrně sponzoruje olympijské hry a představuje jejich nedílnou součást. Asociace Visa Europe se navíc stala 
oficiálním partnerem britského olympijského a paralympijského týmu Team 2012, který tvoří celkem 1 200 britských 
atletů, jež budou v roce 2012 reprezentovat Spojené království. Obdobně velká skupina atletů ještě nikdy dříve nebyla 
takto sponzorována. V každém ročníku olympijských a paralympijských her je Visa sama zodpovědná za vybudování 
a správu kompletního platebního systému a infrastruktury. Visa působí jako celosvětový sponzor olympijských her od 
roku 1986 a od roku 2002 rovněž jako celosvětový sponzor paralympijských her. Karty Visa jsou v rámci olympijských 
a paralympijských her exkluzivními platebními kartami a Visa rovněž představuje oficiální platební systém. 

 


