Češi v platili Twistem přes léto na dovolené na všech kontinentech
kromě Antarktidy, nejpopulárnější je Velká Británie
Českou aplikací Twisto, která je propojená s kartou Mastercard, zaplatili Češi během
léta na všech kontinentech kromě Antarktidy. Nejaktivnější pak byli v Velké Británii.
Svůj podíl na tom ale mohly mít i nákupy na zahraničních e-shopech, jako je Amazon.
Twisto rovněž zveřejnilo mapu plateb, které Češi ve světě provedli. Špatně si nevedli
ani v USA a ve střední Evropě. Celkem uživatelé Twista provedli 114 467 transakcí v
zahraniční měně a ušetřili tak 3 706 199 korun. Průměrný nákup byl za 701 korun a
platili v 77 zahraničních měnách ve 115 zemích světa.
“V
 ysoká aktivita placení v zahraničí dokazuje, že si Twisto oblíbili především mladí Češi,
kteří mají blízko k technologiím a využívají jeho výhody na cestách. Platí především kartou a
prostřednictvím Apple Pay, ale i na zahraničních e-shopech. Twisto se snaží podpořit svou
vizi bezhotovostní budoucnosti, proto jako letní akci garantovalo nejvýhodnější kurz pro
uživatele s účtem Premium, který byl ještě o 2 procenta nižší oproti středovému kurzu. Snaží
se tak změnit návyky Čechů, z nichž více než polovina stále spoléhá na hotovost, kterou si
vymění v České republice,” říká Michal Šmída, zakladatel a CEO Twista.
Mezi důvody, proč se Češi stále spoléhají na hotovost, může patřit obava z nevýhodných
kurzů, vysokých poplatků či zneužití platební karty. Vyplynulo to z loňského průzkumu o
chování Čechů na dovolené, který si nechala společnost Twisto vypracovat. Přitom platba
kreditní kartou je daleko bezpečnější, neboť v případě jejího zcizení nepřijde její majitel o
veškeré úspory, jako je tomu u karty debetní.
Na rozdíl od tradičních karet se navíc zákazníci Twista o transakcích dozvědí ihned, a to
díky mobilní aplikaci, která na každou jednotlivou platbu upozorní notifikací. Právě díky ní je
rovněž možné kartu v případě ztráty či krádeže během několika kliknutí zablokovat.
Češi často řeší cestovní pojištění na poslední chvíli
Řada Čechů řeší cestovní pojištění až na poslední chvíli před odjezdem na dovolenou.
Vyplývá to ze zkušeností Twista a partnerské pojišťovny UNIQA, díky níž je součástí tarifu
premium také cestovní pojištění pro celou rodinu. Limity plnění na osobu činí 3 miliony korun
pro pojištění léčebných výloh a 2 miliony korun pro pojištění odpovědnosti. Pokryjí tak
naprostou většinu událostí, které mohou při cestování nastat.
S ohledem na celoroční využívání pojištění je v produktu automaticky zahrnuto i pojištění
zimních sportů. Cestovní pojištění platí bez spoluúčasti, což znamená, že UNIQA uhradí
všechny doložené účelně vynaložené náklady na řešení pojistné události do výše limitu, aniž
klient musí nést část úhrady.
Více o Twisto
Twisto je platební aplikace spojená s kartou Mastercard, která přináší moderní způsob placení. Díky Twisto
účtu mohou uživatelé platit internetové nákupy na jedno kliknutí, složenky a faktury hradit jejich vyfocením v
mobilní aplikaci a kdekoli jinde využít k placení Twisto kartu nebo speciální platební náramek. Navíc s

nejvýhodnějším kurzem pro platby v zahraničí. Všechny nákupy Twisto agreguje v přehledné mobilní aplikaci a
zákazník je pohodlně uhradí najednou na konci měsíce. Více informací na www.twisto.cz.

