IDEMIA e ČSOB lançam cartão em PVC ecológico na República Tcheca
O banco ČSOB, parte do Grupo KBC, lança, em parceria com a IDEMIA, o primeiro cartão de
pagamento em PVC reciclado e ecologicamente correto da República Tcheca.
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Um cartão de pagamento em PVC reciclado e ecologicamente correto é uma das mais recentes inovações produzidas e
fornecidas pela IDEMIA, que, como o ČSOB, tem a proteção ambiental entre seus principais objetivos. Para desenvolver o
projeto, a IDEMIA utilizou recursos sustentáveis e aplicou medidas para reduzir o desperdício de plástico e o uso de plásticos
descartáveis, entre outros. A IDEMIA também obteve um certificado “Environmental Claim Validation UL” por sua mais nova
oferta ecológica.

De acordo com as estatísticas atuais da Associação de Cartões Bancários, os bancos na República Tcheca emitem mais de 3,5
milhões de cartões todos os anos. Cada cartão usa aproximadamente 7 g de plástico. São mais de 24 toneladas de plástico
produzidas anualmente para serem descartados. O novo cartão ecológico ČSOB diminui o volume de plástico descartado como
lixo pela primeira vez. Com o produto ecologicamente correto da IDEMIA, o ČSOB torna-se o primeiro banco na República
Tcheca a dar um passo tão significativo para reduzir seu impacto ecológico, economizar recursos não renováveis, reduzir a
pegada de carbono e reutilizar resíduos de plástico para emitir novos cartões.

O cuidado com o meio ambiente, a ecologia e a sustentabilidade são parte integrante do ČSOB
há muitos anos. Temos um dos edifícios de escritórios mais ecológico da Europa, uma hipoteca
sustentável, um sistema de empréstimo para carros com unidades de propulsão
ecologicamente corretas, um fundo de investimento em recursos hídricos e um e-book com
diversas dicas sobre como viver economicamente e ainda ajudar o meio ambiente. Agora,
somos os primeiros no mercado tcheco a lançar um cartão feito de plástico que não prejudica
o meio ambiente. Ele também reduz nossa pegada de carbono e seu design enfatiza nossa
postura ecologicamente correta.
Jan Sadil, membro do conselho de administração do ČSOB responsável pelo varejo
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A IDEMIA se orgulha de trabalhar ao lado do banco ČSOB e apoiar a transição ecológica no
mercado tcheco. Nosso cartão de pagamento em PVC reciclado ecologicamente correto foi
fabricado com recursos sustentáveis e reduz significativamente o desperdício de plástico. Na
IDEMIA, levamos o desenvolvimento sustentável muito a sério e estamos usando nossa
experiência para criar e promover soluções mais responsáveis e ecologicamente corretas. A
comunidade financeira é uma patrocinadora importante na promoção de iniciativas verdes e
temos orgulho de fazer parte dessa evolução. É por isso que também desenvolvemos o
GREENPAY, um portfólio de ofertas sustentáveis de ponta a ponta para instituições financeiras.
O lançamento do primeiro cartão ECO PVC na República Tcheca confirma nosso objetivo de
fornecer soluções verdes que protegem nosso planeta - porque os cartões bancários não
devem prejudicar o planeta.
Amanda Gourbault, vice-presidente executiva de instituições financeiras da IDEMIA
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