
Víte, že…
Opakování je matka moudrosti 
- umíte využívat vaší platební 
kartu naplno?

Denní kumulativní limit

Kde nakupovat

Chcete něco zlepšit?

Rozdělení platby

Platnost prostředků na kartě

Pro stravenkovou peněženku Edenred Card není stanoven žádný denní ani 
transakční limit. Kartou můžete platit bez omezení do výše zůstatku na vaší 
stravenkové peněžence. Denní platební limit u volnočasové peněženky na 
kartě Edenred Card je 40 000 Kč. Při platbě nad 500 Kč budete při platbě 
vyzváni k zadání PIN. Váš limit se automaticky obnoví v 01:00 hodin ráno 
a vy tak můžete opět nakupovat. Tento limit nelze měnit a slouží zároveň 
jako bezpečnostní opatření pro případ ztráty vaší karty.

Všechny partnerské provozovny, kde můžete vaší platební kartou 
zaplatit, najdete vždy v on‑line vyhledávači na www.edenred.cz 
a také v mobilní  APLIKACI,   kterou si  můžete zdarma stáhnout do 
svého chytrého telefonu s iOS nebo Android.

Máte negativní zkušenost, nelíbí se vám přístup personálu nebo 
máte obecně dotaz na fungování karty? Nenechávejte si 
své zkušenosti a pocity pro sebe a podělte se s námi – budeme rádi,  
pokud nám pomůžete vylepšit naši službu tam, kde to nejvíce oceníte. 
Obracejte se na nás pomocí kontaktního formuláře  ZDE

Také přímo v  MOBILNÍ APLIKACI  na kartě konkrétní provozovny nám  
můžete dát vědět, že je něco v nepořádku.

Platební karta se chová jako každá jiná bankovní karta. Vždy 
záleží na schopnostech a ochotě obsluhujícího personálu, 
zda rozdělenou platbu a doplatek penězi nebo jinou kartou 
umožní (často jde o omezení pokladního systému, se kterým 
ani ochotná paní pokladní nic neudělá).

Platnost prostředků ve stravenkové peněžence 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 ve volnočasové 
peněžence mají platnost 24 měsíců od nabití. Při 
transakcích kartou se automaticky čerpají nejstarší 
prostředky na účtu, takže se nemusíte bát – při běžném 
používání karty k expiraci dojít nemůže.

https://www.edenred.cz/produkty/ticketcard-by-edenred
https://www.edenred.cz/kontakty
https://www.edenred.cz/media/documents/manual-DW-aplikace-CZ.pdf
https://www.edenred.cz/vyhledavac-provozoven
https://apps.apple.com/cz/app/edenred/id1027278758?l=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.eman.ticketka&hl=cs

