
Přejeme Vám krásné chvíle spojené s čerpáním benefitů!

Ing. Zbyněk Vystrčil
Product manager

Vážená paní, vážený pane,

vítejte mezi uživateli karty Edenred.

Právě v rukou držíte svou novou bezkontaktní platební kartu Edenred – moderní elektronickou formu 
stravenek a volnočasových benefitů, která je vydávána ve spolupráci se společností Mastercard®.

Karta Edenred obsahuje 2 peněženky – digitální stravenkovou Ticket Restaurant® a volnočasovou 
Edenred Benefits, přičemž Vy budete moci využívat peněženku/y, na kterou/é Vám zaměstnavatel 
poskytne elektronické prostředky.

For English version of 
the Edenred Card 
cover letter, please visit 
edenred.cz/edenred 
-card-dopis-EN

Obraťte

Nemáte ještě účet? Klikněte na NOVÝ 
ÚČET, zvolte položku ZAMĚSTNANEC 
a vytvořte si Váš osobní účet.

Kliknutím na AKTIVOVAT KARTU a pomocí 
aktivačního kódu uvedeného níže 
si kartu aktivujete a získáte svůj PIN.
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3 kroky, než začnete 
Vaši novou kartu používat

Váš aktivační kód:

Benefits
Ticket
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Tato karta je vydána společností PrePay Technologies Limited na základě licence společnosti Mastercard International. Mastercard a Mastercard Brand 
jsou ochranné známky patřící společnosti Mastercard Incorporated. Program Edenred Card je spravován společností Edenred CZ a tato karta je platná 
pouze na území ČR u smluvních partnerů společnosti Edenred CZ. Informační linka: +420 296 363 000. Finanční prostředky nabité na kartě expirují podle 
ujednání ve všeobecných podmínkách.

Aktivujte kartu 
a získejte
svůj PIN

Vytvořte si účet
nebo se přihlaste
do Vašeho účtu*
na edenred.cz

*  Pokud již vlastníte osobní účet Edenred, 
klikněte na PŘIHLÁSIT SE. Po přihlášení 
pokračujte krokem 2.

Karta při platbě chytře rozpo-
zná, v jaké provozovně platíte, 
a automaticky využije prostřed-
ky z relevantní peněženky.

Vaše karta Edenred je 
připravena k platbě

Stáhněte si 
mobilní aplikaci 
Edenred do telefonu 
a mějte nad svou 
kartou neustálou 
kontrolu.
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invia.cz
slevomat.cz
drmax.cz
pilulka.cz
lekarna.cz
luxor.cz
albatrosmedia.cz
ehotel.cz

MAISON DE QUALITÉ
FONDÉE EN 1889

RESTAURACE

s okrajem

bez okraje

v e‑shopech. Platit můžete peněženkou, kterou máte 
aktivní a v níž máte finanční prostředky. Peněženkou 
Ticket Restaurant® zaplatíte v restauracích a prodejnách 
potravin a peněženkou Edenred Benefits v ob chodech 
a provozovnách z oblasti sportu, kultury, rekreace, 
zdravotní péče a vzdělávání. V případě, že provozovna 
(terminál) akceptuje platby z obou peněženek, budou 
platby do 500 Kč strženy z peněženky Ticket Restaurant®. 
Platby převyšující tuto částku z peněženky Edenred 
Benefits. Pokud je platba stržena z nesprávné peněženky, 
informujte nás na tel. 296 363 000. Provozovna je vždy 
označena samolepkou s názvem peněženky, jejíž platby 
přijímá. Vyhledávač partnerských provozoven najdete  
na edenred.cz nebo v mobilní aplikaci Edenred.  
Aktuální tipy na uplatnění Vašich benefitů najdete  
na extravyhody.edenred.cz.

•  Zůstatek na kartě zjistíte v kartovém účtu na  
extranet.edenred.cz, v aplikaci Edenred nebo na 
telefonním čísle 296 363 000.

•  Plaťte mobilem nebo hodinkami.  
Využívejte pohodlnou, moderní a bezpečnou 
formu placení pomocí mobilního telefonu nebo 
chytrých hodinek – Apple Pay, Google Pay.

•  Blokaci karty vyřídíte pohodlně online v rámci 
svého osobního účtu na www.edenred.cz. Kartu si můžete 
zablokovat dočasně nebo trvale.

•  Máte kartu propojenou se stravenkovým portálem 
nebo cafeterií Benefity Café? Kartu si můžete dobít přímo 
z Vašeho rozpočtu ve stravenkovém portálu či cafeterii.

•   Kde se najíte zdravě? Hledejte zelenou 
samolepku, která označuje partnerské 
restaurace splňující podmínky Evropského 
srovnávacího programu FOOD (zdravé 
a nutričně vyvážené stravování).

•  Další informace o Vaší kartě  
najdete na stránce podpora.edenred.cz.

•  K Vašemu účtu ke kartě Edenred se vždy přihlásíte přímo 
na www.edenred.cz.

•  Nemáte e -mailovou adresu nebo přístup k internetu? 
Kartu si můžete aktivovat na 296 363 000. Nemáte však 
přístup ke všem funkcím jako ve Vašem účtu.

•  Mastercard® platební karta Edenred je 
vystavena na Vaše jméno, je zabezpečena PIN 
kódem a můžete ji využít k nákupu v široké síti 
akceptačních míst.

•  PIN kód si zobrazíte po přihlášení do Vašeho účtu – 
zapamatujte si jej. V případě zapomenutí PIN kódu, ztráty 
karty a její blokace nebo při poškození vše pohodlně 
vyřídíte ve Vašem účtu. Změnu PIN kódu můžete provést 
v libovolném bankomatu.

•  Kartu si podepište černým fixem do podpisového pruhu 
na její zadní straně.

•  Denní limit není na stravenkové peněžence nastaven, 
můžete z ní platit bez omezení do výše zůstatku. Pro 
volnočasovou peněženku je nastaven denní limit 
40 000 Kč a roční limit 20 000 Kč na cestování. Při platbě 
nad 500 Kč budete vyzváni k zadání PIN kódu.

•  Platnost prostředků v peněžence Ticket Restaurant® je 
stejná jako u papírových stravenek, maximálně 15 měsíců. 
Prostředky nabité od 1. 1. do 30. 9. platí vždy do konce 
téhož roku. Prostředky nabité od 1. 10. do 31. 12. platí 
do konce roku následujícího. Prostředky v peněžence 
Edenred Benefits mají platnost 24 měsíců od nabití. 
Při transakcích kartou se automaticky čerpají nejstarší 
prostředky na účtu.

•  Převod prostředků z karet Edenred Benefits Card a Ticket 
Restaurant® Card na Edenred Card. Máte ‑li ve svém 
účtu aktivovanou kartu Ticket Restaurant® Card nebo 
Edenred Benefits Card s nevyčerpanými prostředky, pak 
budou zůstatky z těchto karet převedeny na novou kartu 
Edenred Card v průběhu její aktivace.

•  Kde nakupovat s kartou Edenred? Kartou můžete platit 
na klasických platebních terminálech nebo online 

stravenková peněženka

volnočasová peněženka

potraviny

Tato karta je vydána společností PrePay Technologies Limited na základě licence společnosti Mastercard International. Mastercard 
a Mastercard Brand jsou ochranné známky patřící společnosti Mastercard Incorporated. Program Edenred Card je spravován společností 
Edenred CZ a tato karta je platná pouze na území ČR u smluvních partnerů společnosti Edenred CZ. Informační linka: +420 296 363 000. 
Finanční prostředky nabité na kartě expirují podle ujednání ve všeobecných podmínkách.

kavárny, 
občerstvení restaurace fast food, 

rozvoz potravin

zdraví, 
lékárny

knihy, 
vzdělávánícestování e ‑shopyzábava, 

volný čas

Výběr partnerů, u kterých zaplatíte s kartou Edenred

(více než 35 000 akceptačních míst)

(více než 8 000 akceptačních míst)

Kompletní seznam partnerů a provozoven, kde můžete platit kartou Edenred, naleznete po přihlášení do kartového účtu na extranet.edenred.cz nebo v mobilní 
aplikaci Edenred, po přidání Vaší karty Edenred Card.

ZDE
se najíte zdravě
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