Twisto karta je nejlepší platební kartou pro cestovatele. Nově zlevní
všechny zahraniční platby o 3 % a pojistí celou rodinu
Praha 5. dubna 2018 – Platební společnost Twisto spustila u své platební karty
Mastercard dvě novinky, které ocení Češi chystající se do zahraničí. Nově je součástí
tarifu Twisto Premium automatická tříprocentní sleva na všechny zahraniční platby a díky
spolupráci s pojišťovnou UNIQA také cestovní pojištění pro celou rodinu. Twisto
Premium je do konce června zdarma, následně bude zpoplatněno 99 korunami měsíčně.
„V Twistu jsme přesvědčeni, že díky kombinaci nových služeb a vysoké bezpečnosti nabízíme
nejlepší cestovní kartu na trhu. Twisto Premium je dnes nejvýhodnější kartou pro ty cestovatele,
kteří nechtějí využívat služby typu Revolut, kde si musí poslat peníze předem. Automatická tří
procentní sleva na všechny zahraniční transakce je naprostým unikátem na našem trhu. Dle dat
Eurostatu utratí průměrná česká rodina za týdenní zahraniční dovolenou 992 Euro, s Twistem
tato rodina ušetří 720 korun. Vedle toho rodinám šetříme starosti s vyřizováním pojistky. Věřím,
že se nám tímto daří naplňovat naši misi dávat lidem to lepší z peněz,“ komentuje novinky
Michal Šmída, zakladatel a CEO Twista.
Výhodou Twisto karty je maximální bezpečnost nejen v České republice, ale hlavně v zahraničí.
Karta není navázána na bankovní účty zákazníků Twista , což v případě odcizení karty nebo
zkopírování karty, ke kterému zejména v exotičtějších destinacích dochází, znamená, že
nepřijdou o žádné peníze na svých bankovních účtech. Na rozdíl od tradičních karet se
zákazníci Twista o transakcích dozvědí ihned, a to díky mobilní aplikaci, která na každou
jednotlivou platbu upozorní notifikací. Právě díky této mobilní aplikaci je možné kartu během
několika kliknutí zablokovat v případě ztráty či krádeže. Součástí mobilní notifikace je také vždy
informace, kolik zákazník díky platbě Twisto kartou v zahraniční ušetřil. Cestovatelé pak vedle
bezpečnosti a slevy ocení platební vodotěsné náramky, díky nimž si nemusí brát například na
pláž peněženku a jejichž prostřednictvím jednoduše zaplatí na jakémkoli bezkontaktním
terminálu, a to jednoduše, přiložením zápěstí.
3 miliony pro všechny členy rodiny
Limity plnění na osobu činí 3 miliony korun pro pojištění léčebných výloh a 2 miliony Kč pro
pojištění odpovědnosti. Komfortně tak pokryjí naprostou většinu událostí, které mohou při
cestování nastat. S ohledem na celoroční využívání pojištění je v produktu automaticky
zahrnuto i pojištění zimních sportů. Rodina se může na pojištění ke kartě spolehnout, cestuje-li
společně s jejím držitelem. Součástí pojištění jsou asistenční služby dostupné telefonicky v
režimu 24/7. Ty zákazníci mohou využít v jakékoli nouzové situaci a požádat o pomoc nebo
zprostředkování kontaktu s místními zařízeními, policií nebo úřady. 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 FinTech služba, jejímž cílem je ulevit lidem od každodenních starostí s placením a účty tak, aby
si mohli nechat jen to lepší z peněz. Twisto začalo v roce 2013 jako nová platební metoda v českých
e-shopech. Dnes již služba nabízí ucelený ekosystém plateb s názvem účet Twisto. Ten obsahuje platbu
jedním kliknutím v e-shopech, možnost platit faktury a složenky pouhým vyfocením či přeposláním díky
funkci SNAP a v neposlední řadě platební kartu s platebním náramkem. V říjnu 2017 získalo Twisto
licenci Platební instituce od ČNB. Pilířem Twista je skóringový nástroj Nikita. Pod tímto jménem se skrývá
sada algoritmů na bázi strojového učení. Nikita vyhodnocuje kredibilitu a bonitu zákazníků bez nutnosti
napojení na registry dlužníků. Nikita je od dubna 2016 oddělena do samostatné společnosti Nikita Engine,
s. r. o., a komerčně nabízena českým firmám a bankám. Mezi první zákazníky patří například Alza.cz.
Za Twistem stojí nizozemská ING Group, rakouská pojišťovna UNIQA, investiční skupina ENERN, polský
investor Cezary Smorszczewski, finančně-poradenská společnost Partners, Miton, Tomáš Čupr a
zakladatel Michal Šmída.

