
Някои от най-важните дати за кредитните карти 

1951 Дайнърс Клуб въвеждат на пазара първата кредитна карта, приемана в 27 нюйоркски ресторанта. В 
началото картите са само 200 на брой. 

1958 Американ Експрес пускат своята първа универсална разплащателна карта. 5 години по-късно в 
употреба са над 1 милион карти. 

1958 Докато работи за Банк ъф Америка, Джоузеф Уилямс измисля първата кредитна карта, с която може 
да се разплащат всякакви услуги – Банк Америкард.  

1966 Четиринадесет американски банки обединяват сили, за да създадат карта с мрежа за разплащания, 
която да конкурира Банк Америкард. По-късно тази карта се превръща в познатата днес 
Мастъркард.  

1967 Верига Баркли въвеждат своята Баркликард, която се превръща в първата масова кредитна карта в 
Обединеното кралство. 

1977 Банк Америкард се превръща в познатата ни днес карта ВИЗА 
1977 Баркликард въвеждат първата британска кредитна карта, предназначена за корпоративни клиенти.  
1979 МастърЧардж променя своето име на Мастъркард 
1980 Постепенно британските банки развиват идеята за кредитните карти като приемат разплащания с 

ВИЗА и Мастъркард. Така биват пречупени сдружения като Аксес. Естествен резултат от този 
процес е обстоятелството, че кредитните карти, издадени в Обединеното кралство, стават 
международни. 

1987 Баркли представят своите дебитни карти Connect Visa Delta 
1988 „Мидланд, Натуест и РБС” въвеждат устройствата за теглене от дебитни карти. По-късно те 

разпределят дейностите по изграждането на устройствата между различни компании, давайки 
възможност на други фирми да използват тяхната система. 

1990 Във Франция е представен предшественика на чип и ПИН технологиите. 
1992 Мастъркард въвеждат международни дебитни карти под марката Маестро. 
1996 Голдфиш въвеждат първата в Обединеното кралство схема за лоялни клиенти с кредитни карти. 

Всяка покупка в Голдфиш носи точки, които се възстановяват под формата на ваучер. С този ваучер 
всеки клиент може да пазарува в популярни магазини по главните улици. 

1997 Алианс & Лейсистър представят концепцията Cash Back, като въвеждат кредитна карта, с която при 
покупка част от сумата се връща обратно в картата. 

1999 Изследване показва, че половината от всички пълнолетни граждани на Обединеното кралство 
притежават най-малко една кредитна карта. 

1999 Въведени са кредитни карти само за Интернет – Ег, Смайл и Марбълс – първите карти в 
Обединеното кралство, които оперират чрез електронен формуляр.  

2000 Ег стартира с маркетингов трик, предлагайки оферта с 0% лихва при балансови трансфери за 
период от 6 месеца. Това е първата подобна оферта в Обединеното кралство.  

2000 Акокард, независим издател на кредитни карти в Обединеното кралство, предлага за първи път 
възможността клиентът сам да формира условията по кредитната си карта в зависимост от 
интересите и нуждите си. 

2002 Планираното въвеждане на чип и ПИН технологиите при кредитните карти е потвърдено от банкови 
и финансови институции.  

  
2003 Изследванията сочат, че повече от половината пълнолетни граждани в Обединеното кралство 

редовно използват дебитни карти. Нараснал е и броят на кредитните карти - вече всеки англичанин 
притежава повече от две.  

2003 В Нотрхемптън започват изпитанията на чип и ПИН технологиите. 
2004 Преминаването към чип и ПИН технологиите е задвижено с краен срок 2005 година. 
 
 


