
Trajnostne rešitve 
za plačevanje
Naš cilj je preprost: bankam želimo pomagati, da bi svojim strankam ponudile 
okolju prijazne kartice. Za doseganje te spremembe že izvajamo konkretne 
korake. Koristi bodo imeli prav vsi – okolje, podjetja in potrošniki, katerih 
spreminjajoče se potrebe naslavljamo.

- Ajay Bhalla, vodja oddelka Cyber & Intelligence pri podjetju Mastercard

Plastika predstavlja problem

380M
ton plastike je proizvedenih 
vsako leto.

150M
ton je po ocenah danes 
v oceanih.

Vsako leto je proizvedenih 6 milijard plačilnih kartic, ki so običajno 
narejene iz PVC plastike. Kartice se v povprečju zamenja na 3 do 4 leta, 
nato pa končajo na škodljivih odlagališčih po vsem svetu.

60 finančnih institucij 
je že izdalo plačilne kartice iz potrjenih materialov.

Mastercard je že odobril 28 proizvodov, ki nudijo alternativo PVC plastiki 
v svetu plačilnih kartic. Ti vključujejo: 

PET/PETE (Polietilen tereftalat)

• Ne vsebuje klora.

• Združljiv z obstoječimi proizvodnimi tokovi.

• Velik potencial za kemično recikliranje.

• Možna vključitev v obstoječe mehanično 
recikliranje. PLA

(polimlečna kislina)

• Manjša 
zanašanje na 
fosilna goriva.

• Primerna za 
industrijsko 
kompostiranje.

LES
• Alternativa 

plastiki.

Razgradljivo
Plačilne kartice, ki so skozi čas zmožne 
razgradnje v postopkih kot je 
kompostiranje doma ali v industriji, 
lahko olajšajo težave z odpadki 
na odlagališčih in v oceanih.

Reciklirano 
Plačilne kartice se lahko izdelajo tudi 
iz recikliranih materialov: rPVC, rPET, 
rHDPE. V prihodnosti bodo pomembno 
vlogo igrale rešitve z recikliranjem 
izrabljenih proizvodov.

Narejene so iz številnih plasti plastike. Tradicionalno se uporablja 
PVC plastika, vendar so danes povečuje uporaba novih, trajnostnih plastik 
tako za posamezne plasti kot za celo kartico, kar omogoča, da zmanjšujemo 
količino netrajnostne plastike v karticah.

Čip
silikon, zlato, nikelj

Hologram
aluminij

Prozorna prevleka
plastika

Potiskana sprednja stran
plastika, dodatki, črnila

Jedro z anteno
plastika, aluminij ali baker

Potiskana zadnja stran
plastika, dodatki, črnila

Prozorna prevleka z magnetnim trakom
plastika, barij

Panel za podpis
papir, črnila

HDP/HDPE 
(polietilen visoke 
gostote)

• Velik del se 
z reciklažo 
pridobi iz drugih 
industrij, npr. 
iz plastenk.

• Lahko se pridobi 
iz plastike 
odvržene 
v oceanih. 

Mastercard je zavezan k oblikovanju bolj vključujočega in trajnostno naravnanega 
digitalnega gospodarstva. Preberite, kako z močjo naše mreže posameznikom, 
finančnim institucijam, vladnim organizacijam in podjetjem pomagamo, 
da izkoristijo svoj potencial. 
Obiščite mastercard.us/en-us/vision/corp-responsibility.html

© 2020 Mastercard. Vse pravice pridržane. 

Trenutne ravni izpustov ogljikovega dioksida, uporaba naravnih virov 
in onesnaževanje presegajo meje, ki so okoljsko trajnostne in varne. 

Mastercard je razvil program trajnostnih kartic za izdajatelje po vsem svetu, 
katerega cilj je trajnostno izbiro uveljaviti kot najboljšo možnost za vse finančne 
institucije. V ospredju tega cilja je prvi imenik na svetu, ki je namenjen shranjevanju 
informacij o trajnostnih materialih za izdelavo kartic in kje so ti materiali na voljo. 

Pobuda je naslednji mejnik v večletnih prizadevanjih na področju 
iskanja alternativnih, trajnostnih surovin – pridobljenih etično, 
biološko in iz oceana, brez klora ali iz programov upravljanja 
z izrabljenimi proizvodi – za vsakodnevne kartične proizvode.


