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váš osobní 
on-line účet
Průvodce on-line účtem

Co všechno ve svém účtu najdete?
Profil

Moje karty

Aktivovat kartu

Časté dotazy

Dokumenty ke stažení

Znáte to ze své banky – ke kartě prostě patří osobní účet, pomocí kterého 
můžete svou kartu kontrolovat, aktivovat, blokovat nebo si zjišťovat PIN.
U nás je to jen o něco jednodušší…

Ve svém profilu si nastavíte všechna důležitá data. Můžete si zde změnit 
heslo nebo přihlašovací e-mail dle libosti.

U každé karty vidíte její vzhled, stav, ve kterém se nachází,  
a aktuální disponibilní zůstatek. V levé části nabídky uvidíte pro 
každou kartu tyto položky:

V této části si můžete aktivovat novou kartu, ale také si přiřadit 
ke svému účtu kartu již aktivovanou, ale nepřiřazenou k jinému 
účtu. Budete vždy potřebovat mít kartu po ruce a při aktivaci 
navíc nezapomeňte na aktivační dopis, ve kterém vám byla karta 
předána – najdete v něm totiž aktivační kód, jenž je pro tento 
proces nezbytný.

Ty nejčastější otázky držitelů karet si nenecháváme pro sebe, 
ale shromažďujeme je v této části. Možná i na váš dotaz tady 
najdete odpověď.

Důležité dokumenty, jako jsou návody a doporučení nebo třeba 
podmínky využívání karty či doplňkových služeb, najdete na 
tomto místě – vše jednoduše po ruce a se zárukou toho, že jsou 
vždy aktuální.

Zablokovat kartu 
pomocí jednoduchého mechanismu kartu zablokujte – a to 
trvale (ztráta) nebo dočasně (pokud jste si kartu jen zapomněli 
na pracovním stole).

Transakční historie 

Převedení prostředků na tuto kartu

zde si můžete prohlížet všechny uskutečněné i neuskutečněné 
platby se svou kartou. Můžete filtrovat pomocí několika 
parametrů a snadno tak najdete to, co hledáte.

Vaše nová karta Edenred umožňuje převod zůstatků z vašich 
stávajících karet Ticket Restaurant nebo Edenred Benefits, které 
máte aktuálně přidány ve vašem účtu Edenred.

Změna e-mailu držitele karty
E-mail, který máte s účtem propojený, si jednoduše změníte po 
přihlášení do svého účtu ZDE .

Zobrazit PIN 
přestože je karta bezkontaktní, můžete se u některých 
obchodníků setkat se starším typem terminálu, který vyžaduje 
zadání PINu. Svůj PIN si zjistíte přímo ve svém účtu (návod 
najdete  ZDE ). Změnit si jej můžete v běžném bankomatu.

Odstranit kartu  
každá karta může být přiřazena jen k jednomu účtu 
(bezpečnostní opatření). Pokud ji ke svému účtu již nechcete, 
můžete ji snadno touto funkcí odebrat. Pozor – odebráním 
karty se karta nezablokuje, jen se odstraní z účtu (funguje dál).

K registraci účtu

Návod, jak na to, najdete ZDE

https://extranet.edenred.cz/Employee/CardManagement/CardholderEmailChange.aspx?ID=156224
https://www.edenred.cz/media/documents/manual-DW-pin-CZ.pdf
https://sso.edenred.cz/Account/Register.aspx?oauth_token=SKU%2ff6tgnfQURl1svOm4FAkrJmM%3d
https://www.edenred.cz/media/documents/manual-DW-aktivace-zrizeni-CZ.pdf

