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• při aktivaci karty Edenred Card 
• z detailu již aktivované Edenred Card

Vaše nová karta Edenred Card umožňuje převod 
zůstatků z vašich stávajících karet Ticket Restaurant 
nebo Edenred Benefits hned dvěma způsoby:

Proces převodu nevyčerpaných prostředků z vašich 
stávajících karet Ticket Restaurant nebo Edenred 
Benefits lze vyvolat i z detailu již dříve aktivované 
karty Edenred Card. 

Přihlaste se do svého účtu My 
Edenred a u zobrazené Edenred 
Card zvolte možnost PŘEVOD 
PROSTŘEDKŮ NA TUTO KARTU.

O procesu převodu budete  
průběžně informováni emailem. 
Převedené prostředky se připíší 
do relevantních peněženek na 
Edenred Card.

Vyberte karty, jejichž zůstatek chcete převést 
na vaši novou kartu Edenred Card. Převedením 
zůstatku budou zvolené karty zablokovány  
a nebude možné je využívat. Se zůstatkem se 
nepřevádí transakční historie karet. 

Přihlaste se do svého účtu My Edenred  
a zvolte možnost AKTIVOVAT KARTU, 
kterou naleznete na úvodní obrazovce.

Vyplňte 16místný PAN kód z přední strany karty 
a 10místné sériové číslo ze zadní strany své Edenred 
karty a potvrďte tlačítkem  AKTIVOVAT KARTU.

Zadejte aktivační kód (najdete jej v uvítacím 
dopisu, ve kterém vám byla karta předána – 
je součástí obálky). V průběhu aktivace také 
můžete upravit e-mailovou adresu, která bude 
s vaší kartou spárována. Po úspěšném vložení 
aktivačního kódu je karta plně aktivována. 

Máte-li ve svém účtu aktivovanou kartu 
Ticket Restaurant Card nebo Edenred Benefis 
Card, která je evidována na vaše jméno, 
s nevyčerpanými prostředky, zahájí se 
automaticky proces převodu prostředků na 
vaši novou Edenred Card.

Převod prostředků  
na kartu  
Edenred Card
Jak si převést prostředky 
z Edenred Benefits Card 
nebo Ticket Restaurant Card 
na Edenred Card.

Vážení uživatelé,

Postup převodu prostředků  
při aktivaci karty Edenred Card

Převod prostředků z detailu  
karty Edenred Card
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Přejeme Vám krásné chvíle spojené s čerpáním benefitů!Ing. Zbyněk VystrčilProduct 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.

1

3 kroky, než začnete 
Vaši novou kartu používat

Váš aktivační kód:

Benefits
Ticket

2

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 získejtesvůj PIN

Vytvořte si účetnebo se přihlastedo 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 svého telefonu a mějte nad svou kartou neustálou kontrolu.
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Nyní započal proces převodu prostředků z 
vaší staré karty Ticket Restaurant Card, resp. 
Edenred Benefits Card, na novou kartu Edenred 
Card. Karta, z níž probíhá převod zůstatků, 
je nyní zablokovaná. Aby byly zobrazeny 
všechny karty, včetně blokovaných, je nutné 
ponechat checkbox ZOBRAZIT POUZE PLATNÉ 
KARTY nezaškrtnutý. Se zůstatkem se nepřevádí 
transakční historie karet. O procesu převodu 
budete průběžně informováni emailem.

Poznámka: Máte-li ve svém účtu MyEdenred více karet Ticket Restaurant Card nebo Edenred Benefits Card 
neprovede se převod zůstatků automaticky, ale po aktivaci Edenred Card vám bude zobrazena nabídka 
s možností převedení zůstatků z těchto karet na novou kartu Edenred Card. Vyberete karty, jejichž zůstatek 
chcete převést, a převod potvrdíte tlačítkem PŘEVÉST ZŮSTATKY.


