Přehled vybraných sociálních karet MasterCard

Itálie - Carta Acquisti


předplacená debetní karta



převod sociálních dávek



vydala Poste Italiane



použití pouze u obchodníků



celonárodní projekt



od r. 2008



vydáno přes 1 mil. karet



obrat 1,2 mld EUR

UK - Carta Acquisti


předplacená karta



převod sociálních prostředků mladistvím - £40 měsíčně



Raphael’s banka



použití pouze u obchodníků



celonárodní projekt



od r. 2008



zapojeno 800 000 mladistvích (16 – 18 let)



karta určena



na podporu „zdravých aktivit mládeže“

Itálie - Pension Card


předplacená platební karta pro výplatu důchodů



celosvětové použití



Poste Italiane



karta určena důchodcům



více než 1 mil. karet



spojena s předplacenou virtuální kartou

USA, Texas - American Red Cross Debit Card


předplacená debetní karta



řešení distribuce prostředků potřebným po hurikánu Katrina



vydala Chase bank



použití u obchodníků i pro výběr hotovosti



celostátní projekt pro Texas



2005



vydáno přes 10 000 karet

Kanárské ostrovy/Španělsko - Book Card


předplacená karta omezená na placení v prodejnách
s knihami (podle MCC)



podpora sociálně slabých studentů místní samosprávou



La Caixa/Caja Canarias



projekt municipální



2008 vydána bankou Caja Canarias



v roce 2009 vydána v Madridu s La Caixa

Holandsko - ABN Amro


projekt municipální, Arnhem



ročně je vydáno 5–10 tisíc karet v každém programu

Polsko - PKO Bank Polski


PKO Bank Polski



distribuce sociálních dávek z městských úřadů ve 26 městech
- školné, dávky pro nezaměstnané a handicapované



PKO Bank Polski



municipální projekt

USA: Georgia, Oklahoma, Mississippi, Illinois, Florida,… Mississippi Debit MasterCard, Oklahoma Debit MasterCard, Direct
Express® Debit MasterCard


Comerica Bank Municipální projekt



od roku 2006



v Georgii jsou úspory odhadnuty na 82 % (distribuce příspěvků na dítě)

Rusko - OneSmart the Ural Sib Social Card


identifikace příjemce sociálních dávek na úřadě, distribuce sociálních dávek, příspěvky
zdravotní péče



projekt spuštěn v roce 2006, koncem roku 2010 vydáno více než 410 000 karet



dnes více než 1 mil. karet

