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Proč	  předplacená	  platební	  karta	  

Na českém trhu do roku 2014 neexistovala služba, která by umožňovala tak jednoduchý a rychlý přístup k 
elektronickému platebnímu nástroji bez potřeby vlastnit plnohodnotný bankovní účet. Předplacené platební karty jsou v 
zahraničí běžnou praxí, ale ve střední Evropě zažívají svoji premiéru. 
 
Výhody předplacených karet  
 
•  nevyžadují zřízení bankovního účtu a umožňují jednoduchou formu distribuce 
•  do zákonného limitu 2500€/ročně nevyžadují verifikaci uživatele na pobočce anebo na dálku 
•  dají se použít plnohodnotně jako klasické platební karty v celé asociační sítí 
•  umožňují realizovat bezhotovostní platby zákazníkům, kteří nemají nebo nechtějí použít svůj bankovní účet, 

případně si ho nemůžou zřídit 
•  je možné je použít i v situacích, kde klasické platební karty nefungují (věnovat dobitou kartu jako dárek) 
•  je možné je dobít zvolenou částkou a při placení se není možné dostat do minusu  
 
Závěry a predikce karetní asociace MasterCard k předplaceným platebním kartám 
 
1.  Předplacené karty úspěšně existují již v 19 zemích Evropy. 
2.  Podle průzkumu MasterCard se předpokládá, že trh předplacených karet do roku 2020 vzroste na 112 mld. EUR, 

každoročně průměrně o 13 %.  
3.  UK a Itálie jsou v segmentu předplacených karet nejúspěšnější. Ve Velké Británii by se podle průzkumu měly 

útraty předplacenými kartami v roce 2020 rovnat přibližně 24 mld. EUR, Itálie následuje s předpokládanými         
22 mld. EUR.  

4.  Itálie je v předplacených kartách velmi úspěšná díky roli předplacených karet v každodenních online platbách. 
Britský trh demonstruje nejvyšší penetraci předplacených karet v cestovním segmentu. V Polsku se trh 
předplacených karet otevřel v roce 2011. Počet karet již přesáhl 1 milion.  

 



BLESK peněženka  
první předplacená dobíjecí platební karta 

v ČR pro univerzální použití, kterou koupíte a dobijete v trafice.  

Představení	  služby	  



Co je BLESK peněženka 
BLESK peněženka je předplacená dobíjecí platební karta, kterou koupíte v trafice. Jejím  
prostřednictvím lze bezpečně a jednoduše platit u všech obchodníků s platebním terminálem nebo v 
internetových obchodech označených logem MasterCard v Česku i v zahraničí. 
 
 
PLATEBNÍ KARTA  
Univerzální použití, bezkontaktní. 
 
PŘEDPLACENÁ KARTA  
Dobíjení hotovostí předem a placení v obchodech 
a na internetu. Výdaje pod kontrolou. 
 
DOBÍJECÍ KARTA  
Opakované dobíjení dle potřeby, jednoduše v hotovosti v 
trafikách SAZKA, bankovním převodem nebo přes internet. 
 
BEZPEČNÁ KARTA  
Nezávislá na jakémkoli bankovním účtu bez 
možnosti dostat se do minusu.  

Představení	  služby	  



BLESK peněženka funguje na stejném principu jako předplacená mobilní SIM karta a je určena 
primárně pro uživatele, kteří vyhledávají bezpečnost při placení na internetu a vysokou úroveň 
kontroly bez toho, aby karta byla navázaná na bankovní účet. Karta se dobíjí hotovostí na terminálech 
SAZKY (více než 5000 míst v ČR), klasickým bankovním převodem nebo na www.bleskpenezenka.cz 
jakoukoliv platební kartou vydanou v České republice a na Slovensku.  
 
 
 
HLAVNÍ VÝHODY  
 
BEZPEČNOST  
Žádné propojení s jakýmkoli bankovním účtem! 
PIN, PUK, telefonická možnost non-stop blokace. 
 
KONTROLA  
Výdaje pod kontrolou, není možné se dostat do minusu,  
přehled o zůstatku a o transakcích na internetu.  
 
POHODLÍ  
Rychlé pořízení v trafice, žádné papírování, žádné dokládání 
totožnosti. Jednoduchá aktivace přes mobilní telefon. 

Proč	  BLESK	  peněženka	  



BLESK peněženka vznikla i díky unikátnímu partnerství hned několika institucí z 
různých odvětví, díky kterým je pro český trh jedinečná. 
 
 
CZECH NEWS CENTER a.s. je nejsilnějším mediálním domem na českém trhu, který 
prostřednictvím tištěných a online médií oslovuje téměř šest miliónů čtenářů. 
Vlajkovou lodí je deník Blesk, který je nejprodávanějším a také nejčtenějším deníkem 
na trhu. CZECH NEWS CENTER zajišťuje veškerou komunikaci a distribuci služby 
BLESK peněženka. 

  
MOPET CZ a.s., dceřiná společnost České spořitelny, je informační a platební 
platforma pro nakupování, která pomocí chytrých platebních nástrojů pomáhá 
obchodníkům v reálném čase realizovat platby a vytvářet lepší nákupní zkušenost pro 
své zákazníky. MOPET CZ zajišťuje celý technologický provoz a rozvoj služby BLESK 
peněženka, zákaznickou podporu a veškeré povinnosti vůči České národní bance. 
 
SAZKA a.s. je hlavním hotovostním dobíjecím kanálem služby BLESK peněženka, 
který čítá přes 5 000 poboček a nabízí zajímavou a efektivní možnost platebních 
služeb. SAZKA zajišťuje okamžité dobití služby BLESK peněženka a manipulaci s 
hotovostí prostřednictvím svých obchodních partnerů. 

Unikátní	  partnerská	  spolupráce	  



Jak	  to	  vše	  funguje	  

KUP AKTIVUJ DOBIJ PLAŤ 

•  V tisících trafikách 
v České republice 

•  V e-shopu CNC 
•  Přeš SMS s 

doručením poštou 

•  Nonstop z mobilu 
na Zákaznické 
lince (1 mobilní 
číslo = 1 BLESK 
peněženka) 

•  Na 5000 místech s 
terminály SAZKY 

•  Platební kartou na 
bleskpenezenka.cz 

•  Převodem z účtu 

•  V obchodech 
•  Na internetu 
•  V České republice 

i zahraničí  

BLESK peněženka funguje na stejném principu jako předplacená mobilní SIM karta. Je možné ji dobít 
hotovostí na terminálech SAZKY (více než 5000 míst v ČR), nebo na www.bleskpenezenka.cz 
jakoukoliv platební kartou vydanou v ČR a na Slovensku. Platnost karty pro užívání je 3 roky. 



Vlastní kontrola 
útraty 

Placení v libovolném 
obchodě 

Kapesné 
pro své potomky 

Bezpečné online 
nakupování 

Univerzální dárek 
na cokoli 

Okamžité přijetí 
peněz na dálku 

Bezpečné platby 
na dovolené 

Kontrolované platby 
za virtuální obsah 

Bankovní operace 
bez banky 

Pro opakovanou útratu 
na konkrétní účel 

 

Platební karta 
jako vstupenka 

Výběry 
z bankomatu 

Různorodé	  způsoby	  využiI	  



Používání	  služby	  



Reakce	  uživatelů	  služby	  

75% uživatelů 
je se službou velmi spokojena, 
25% průměrně. 

98% uživatelů 
by službu po vyzkoušení 
doporučilo svému okolí. 

85% dobití 
probíhá v hotovosti na SAZKA 
terminálech. 

35% uživatelů 
používá BLESK peněženku 
pouze pro placení na internetu. 



BLESK peněženka 
předplacená platební karta 

. 
Více informací na www.bleskpenezenka.cz 

MOPET CZ a.s. 


