Začátek školního roku vyjde i na několik tisíc. V
případě nečekaných výdajů navíc je dobré mít
možnost, jak si platby odložit
Praha, 31. srpna 2020 - Průměrná rodina utratí každoročně za nový školní rok až 3 tisíce
korun na jednoho žáka, u prvňáčků je to ještě o 2 tisíce korun více. Pro spoustu rodičů
znamená každoroční návrat do lavic nepříjemnou finanční zátěž, tím spíš, pokud mají více
než jednoho potomka. Ve vzduchu navíc visí možnost opětovné distanční výuky, kdy se
neobejdou bez počítače pro každé dítě. Náročnost situace pomáhá vyřešit český fintech
Twisto, který za rodiny zvýšené náklady zaplatí, a ty Twistu peníze bez jakýchkoli poplatků
vrátí později, klidně až za měsíc. V případě potřeby si výdaje mohou rozložit i do delšího
časového období rychle a jednoduše přímo v aplikaci.

Přezůvky, obuv na tělocvik, školní aktovka a penál, výtvarné potřeby, svačiny, obědy. To je jen
hrstka z výčtu potřeb, se kterými je třeba začátkem školního roku v rodinném rozpočtu počítat. „S
aktuální hrozbou zhoršení koronavirové pandemie se navíc portfolio nutných školních potřeb
zásadně rozrůstá o elektroniku, která umožní případné spojení s
učiteli na dálku,“ uvádí Michal Šmída, CEO a zakladatel Twista.
Je to právě Twisto, které v nepříjemné finanční situaci může
rodinám ulehčit. A to díky principu odložené platby, se kterou si
mohou výdaje rozložit do delšího časového období. „Pokud lidé
nakupují na internetu, u spousty e-shopů lze pouze zaškrtnout
možnost platby s Twistem. Twisto pak nákup zaplatí za svého a
nakupujícímu přijde vyúčtování až později, uhradit jej bez
jakýchkoli úroků může klidně až za měsíc,“ vysvětluje princip
odložené platby u Twista jeho zakladatel.

Do obchodu s Twisto kartou
Podobně jednoduché je to i s nákupy ve fyzických obchodech, tam pak stačí vlastnit Twisto účet,
který lze jednoduše založit na webových stránkách. K účtu jeho uživatel získá kartu, s níž může
zaplatit u terminálu – případně lze využít kartu virtuální, kterou si uloží do mobilu a zaplatí tak
třeba pomocí Apple Pay. „Novou kartu do Apple Pay si uživatelé přidají jednoduše jedním
kliknutím v mobilní aplikaci. K tomu stačí mít jenom virtuální kartu, fyzickou mít nemusí. A my se
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těšíme, že i díky nám v české společnosti začne přibývat lidí, kteří si uvědomí výhody
bezplastového placení, které je bezpečnější, pohodlnější a v neposlední řadě ekologičtější,“ říká
Michal Šmída.
Všechny položky zaplacené Twistem – ať už nakoupíte online, v obchodě s kartou či mobilem – se
přehledně zobrazují v uživatelském účtu, který lze hravě rozkliknout v aplikaci. Twisto pak svým
klientům pravidelně posílá upomínky, aby na splacení náhodou nezapomněli. „Rozhodně se
nemůže stát, že by si klient upomínky nevšiml. Posíláme jak notifikace skrz aplikaci, tak e-maily a
v neposlední řadě také SMSky, takže ho včasné zaplacení určitě nemine,“ uzavírá Šmída.
Více o Twisto
Twisto je platební aplikace spojená s kartou Mastercard, která přináší moderní způsob placení. Díky Twisto
účtu se dají na jedno kliknutí a bez registrace uhradit internetové nákupy. Registrovaní uživatelé pak mají
možnost vyrovnat faktury jejich vyfocením, využít k placení Twisto kartu, zaplatit mobilem díky Apple Pay
nebo snadno rozdělit společný účet mezi kamarády s funkcí Twisto Split. Twisto má navíc nejvýhodnější
kurz pro zahraniční platby. Všechny nákupy se zobrazují v přehledné mobilní aplikaci a zákazník je
pohodlně uhradí najednou na konci měsíce. Twisto umožňuje také nákup na splátky s okamžitým
schválením. V roce 2019 firma úspěšně vstoupila na polský trh.
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