
Oferta i warto!ci 
Visa narodzi!a si" jako organizacja oferuj#ca karty
kredytowe dla konsumentów. Dzi$ $wiat szybkich,
bezpiecznych i wygodnych transakcji elektronicz-
nych jest z!o%ony i ró%norodny. Visa oferuje karty
kredytowe i debetowe, w tym bankomatowe,
obci#%eniowe i przedp!acone, obs!uguj#c klientów
indywidualnych oraz firmy i instytucje rz#dowe.
P!atno$ci za pomoc# kawa!ka plastiku mo%na doko-
na& zarówno w rzeczywistym $wiecie, jak i przez
telefon czy w Internecie. 

Visa dba o to, by transakcje by!y rzeczywi$cie
korzystne tak dla kupuj#cych, jak i sprzedawców
oraz banków. Systemy Visa s# praktycznie nieza-
wodne – dost"pne w 99,999 proc. przypadków
('ród!o: raport Visa Europe za 2005 r.), zapewniaj#c
przy tym szybk# i bezpieczn# obs!ug" w dowolnej
walucie. 

Pozytywn# opini" o marce Visa umacniaj#
otwarto$&, przejrzysto$&, dzia!ania na rzecz spo!e-
cze(stwa i sponsorowanie wa%nych wydarze(.
Visa ju% od 20 lat jest $wiatowym partnerem Igrzysk
Olimpijskich, ale równie wielk# wag" przywi#zuje
do wspierania Igrzysk Paraolimpijskich oraz Visa
Paralympic World Cup. Dzia!alno$& sponsorska Visa
obejmuje ponadto wspieranie mistrzostw $wiata
w rugby.

Innowacje i promocje 
Strategicznym celem systemu Visa, który w ostatnich
latach szybko si" rozwija!, jest obecnie zwi"kszenie
udzia!u p!atno$ci za pomoc# kart Visa w ogólnych
wydatkach konsumentów. Realizacji tego celu s!u%y
m.in. kampania „Pokochaj ka%dy dzie(”, najpowa%-
niejsza zintegrowana kampania w dziejach Visa
w Europie. W styczniu 2006 r. rozpocz"!a si" nowa
edycja tej kampanii prowadzona we wspó!pracy
z bankami w 25 krajach.

Tradycyjnie kart u%ywano do jednorazowych
zakupów na wi"ksze kwoty. „Pokochaj ka%dy dzie(”
to zaproszenie konsumentów, by uznali karty
Visa za wygodny, bezpieczny zamiennik gotówki
tak%e przy zakupach przedmiotów codziennego
u%ytku. 

Zach"caniu konsumentów do p!acenia kart#
Visa, a nie gotówk# – poniewa% jest to najbardziej
korzystny sposób pos!ugiwania si" kart# p!atnicz#
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Wprowadziwszy do obiegu ponad 1,4 mld kart – jedna karta przypada na pi"ciu mieszka(ców
Ziemi (dane na koniec marca 2006 r.) – Visa jest wiod#cym systemem p!atno$ci elektronicznych
na $wiecie. W skali $wiatowej kart Visa u%ywa si" w ponad 50 mld transakcji rocznie, dokonywane
s# one w 24 mln punktów akceptacji. W samej Europie przeprowadza si" nawet 700 transakcji
na sekund", a roczne obroty przy u%yciu kart Visa si"gaj# ponad bilion euro. Visa nie ustaje
w staraniach, by p!atno$ci elektroniczne sta!y si" preferowan# alternatyw# dla gotówki i czeków.

Spraw sobie wiele przyjemno!ci,
p"ac#c na co dzie$ kart# Visa.
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– s!u"y wiele dzia!a# podejmowanych przez Visa
wspólnie z bankami cz!onkowskimi. Pierwsze du"e
dzia!ania, takie jak wizerunkowe kampanie reklamowe
kart i marki Visa mia!y miejsce pod koniec lat 90.
Od tego czasu organizacja Visa wspólnie z bankami
cz!onkowskimi w Polsce regularnie podejmuje
szereg ró"nych dzia!a#, takich jak kampanie wize-
runkowe, w tym coraz cz$stsza obecno%& reklamowa
w punktach sprzeda"y, loterie promocyjne, konkursy
czy promocje.

W 2005 r. zosta! od%wie"ony znak firmowy Visa
– unowocze%niono jego wizerunek i charakter. 

Kontekst rynkowy 
Rynek kart p!atniczych w Polsce rozwija si$ szybko
– w du"ej mierze za spraw' systemu Visa, który
proponuje nowoczesne rozwi'zania zach$caj'ce
do p!acenia kart' zamiast u"ywania drogiej gotówki.
S!u"y temu m.in. uruchomiona we wrze%niu 2006 r.
us!uga Visa Cashback, dzia!aj'ca od wielu lat
w Wielkiej Brytanii czy USA. Umo"liwia ona wyp!a-
canie niewielkich kwot gotówki przy okazji p!acenia
za codzienne zakupy kart' Visa. Dzi$ki temu posia-
dacz karty oszcz$dza czas – ma te" o wiele wi$cej
miejsc, w których ci'gle potrzebn' gotówk$ mo"e
wyp!aci& bezpiecznie, !atwo i wygodnie.

Innym rozwi'zaniem wdra"anym w Polsce jest
rozpocz$te w niektórych krajach europejskich
wprowadzanie na elektronicznych kartach znaku
akceptacji Visa zamiast znaku Visa Electron. Znak
akceptacji Visa podkre%la, "e podstawow' funkcj'
karty p!atniczej i najkorzystniejszym jej zastosowa-
niem jest pos!ugiwanie si$ t' kart' do codziennych
p!atno%ci, a nie do wyp!aty gotówki.

W maju 2006 r. min$!o 15 lat od wydania
pierwszej polskiej karty Visa, która by!a zarazem
pierwsz' w ogóle kart' p!atnicz' wydan' w Polsce.
W ci'gu tych 15 lat od podstaw zosta! rozwini$ty
rynek kart, a Polska zaj$!a mocne, ósme miejsce
w Europie pod wzgl$dem liczby wydanych kart
Visa. O pozycji polskiego systemu p!atniczego
%wiadczy tak"e fakt, "e na Polsk$ przypada prawie
po!owa obrotów kartami Visa w nowych krajach
cz!onkowskich Unii Europejskiej, a banki wdra"aj'
innowacyjne produkty i us!ugi Visa.

W Polsce wprowadzono wszystkie podstawowe
typy i rodzaje kart oferowane w ramach systemu
Visa. Szybko staj' si$ dost$pne tak"e najnowsze
karty, niedawno wprowadzone do oferty organi-
zacji. Od wiosny 2006 r. dost$pna jest w Polsce
karta Visa Mini, a nowoczesno%& i najnowsze trendy
prezentuj' tak"e karta wycinana, karta przezro-
czysta czy karty ze zdj$ciem wybranym przez
u"ytkownika. 

W%ród 21,9 mln kart p!atniczych ró"nych syste-
mów wydanych w Polsce 12,5 ml to karty Visa
(czerwiec 2006 r.). Dokonywanych jest nimi ponad
500 mln transakcji rocznie. 

Osi!gni"cia i perspektywy na przysz#o$% 
Visa da!a konsumentom mo"no%& dokonywania
szybkich, wygodnych i bezpiecznych p!atno%ci,
zwi$kszy!a sprzeda" detaliczn', zapewni!a zyski
organizacjom cz!onkowskim i wnios!a pozytywny
wk!ad w rozwój gospodarczy i integracj$ rynków
europejskich. W skali Europy liczba kart wzrasta
co roku o ponad 10 proc., jednak do spenetrowania
pozostaje jeszcze olbrzymi rynek. 

Wprowadzaj'c produkt V PAY, organizacja Visa
wychodzi na pozycj$ lidera w zakresie wykorzysta-
nia potencja!u rynku kart debetowych w Europie.
V PAY to rozwi'zanie oparte na mikroprocesorach
i kodzie PIN, które wykorzystuj'c infrastruktur$
istniej'c' dzi% w poszczególnych krajach, umo"li-
wia zaoferowanie karty debetowej dzia!aj'cej na
ca!ym kontynencie. Visa jest pionierem w techno-
logii „bezstykowej”, dzi$ki której w transakcjach
o niewielkiej warto%ci zlecenia p!atnicze s'
bezpiecznie przekazywane – przy zastosowaniu
transmisji bezprzewodowej – ze zbli"eniowej karty
mikroprocesorowej do terminala. Jest to idealne
rozwi'zanie dla takich sprzedawców, jak restaura-
cje fast food czy terminale obs!uguj'ce transport
miejski, gdzie istnieje potrzeba szybkiego prze-
twarzania du"ej liczby transakcji o nieznacznej
warto%ci. 

Visa uwa"a, "e ma wszelkie dane, by osi'gn'&
dalekosi$"ny cel, którym jest pozbawienie gotówki
i czeków roli ulubionego %rodka p!atno%ci
w Europie.
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1983 
Visa uruchamia
pierwsz! na "wiecie
ca#odobow! sie$
bankomatów 

1986 
Visa staje si% pierwszym
systemem p#atno"ci
kartowych oferuj!cym
rozliczanie nale&no"ci
i operacje clearingowe
w ró&nych walutach

1991 
Bank Inicjatyw
Gospodarczych BIG S.A.
wydaje pierwsz! kart%
Visa w Polsce

1993 
Visa wydaje pierwsz!
kart% elektroniczn!
pozwalaj!c! na udzia#
w programie
lojalno"ciowym, a tak&e
karty dla firm i karty
zakupowe 

1999 
Visa przeprowadza
pierwsz! na "wiecie
transakcj% kart!
p#atnicz! w euro

2004 
Visa uzyskuje
osobowo"$ prawn!
w Europie

2005 
Visa unowocze"nia
mark% w skali globalnej

1958 
Bank of America
wprowadza
BankAmericard

1969 
Wi%kszo"$ regionalnych
banków w Stanach
Zjednoczonych
przechodzi na
BankAmericard lub
Master Charge

1976 
BankAmericard zmienia
nazw% na Visa

1979 
Visa wprowadza
pierwszy elektroniczny
terminal sprzeda&owy 

& W 2004 r. Visa w samej Europie zanotowa#a
wi"ksze obroty ni' sze$% lat wcze$niej na
ca#ym $wiecie

& W ci!gu minionej minuty w Europie
wydano 30 kart Visa, dokonano 23 tys.
transakcji, a za pomoc! kart wydano
1,6 mln euro

& Gdyby karty Visa wydane na $wiecie u#o'y%
jedn! przy drugiej, opasa#yby one glob ponad
trzykrotnie 

& W Europie znajduje si" w obiegu ponad
315 mln kart Visa

To, czego nie wiedzia#e$
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