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Klienti Citibank mohou jako první v České republice používat
bezkontaktní platební nálepky Visa
PRAHA – Citibank Europe plc opětovně potvrzuje své prvenství na poli inovací a od 19.
listopadu 2013 vydává ke kreditním kartám O2 Citi bezkontaktní platební nálepky Visa Micro
Tag. Jedná se o první takovou spolupráci společnosti Visa Europe s bankou působící v České
republice a Citibank je tak první bankou na českém trhu, která tento nový typ bezkontaktních
nálepek nabízí.
„Již od loňského podzimu nabízí Citibank svým klientům bezkontaktní nálepky MasterCard.
Rozšíření spolupráce v oblasti bezkontaktních plateb se společností Visa Europe je dalším
krokem, kterým Citibank upevňuje svoji vedoucí pozici v oblasti nových technologií,“ říká ke
spolupráci Veronika Špaňárová, ředitelka retailového bankovnictví Citibank.
Použití bezkontaktní platební nálepky je stejně snadné a bezpečné jako u bezkontaktních
kreditních karet. Při platbách do 500 korun není potřeba zadávat PIN, stačí pouze přiložit
nálepku k platebnímu terminálu. Takto je možné platit na všech akceptačních místech, která
podporují bezkontaktní platební technologii. Počet těchto míst v České republice rapidně
narůstá tak jako podíl plateb, které jsou prováděny bezkontaktně.
„V souladu s dlouhodobou strategií společnosti Visa Europe se zaměřujeme na postupné
nahrazování hotovostních transakcí těmi bezhotovostními. Ty představují rychlejší, bezpečnější
a také pohodlnější způsob platby za pomoci bezkontaktních technologií, ať již v podobě
bezkontaktních karet, chytrých NFC telefonů nebo nově i platebních nálepek. Výsledkem naší
dlouhodobé spolupráce se členskými bankami je více než 30 tisíc platebních terminálů
podporujících bezkontaktní technologii, které držitelé Visa produktů mohou využívat po celé
republice“, uvedl Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa Europe pro Českou a Slovenskou
republiku.
Bezkontaktní platební nálepka Visa je zdarma vydávána automaticky ke všem novým kreditním
kartám O2 Citi. Držitelé stávajících kreditních karet O2 Citi si mohou o nálepku zažádat zdarma
na zákaznické lince CitiPhone, případně na pobočkách Citibank. Pokud by někdo z klientů o
bezkontaktní platební nálepku zájem neměl a dostane ji, nemusí ji aktivovat a jen ji znehodnotí.
Nálepky, které jsou zasílány poštou, jsou neaktivní a bez aktivace je nelze k platbám použít.
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