
Zřízení účtu
a aktivace
karty
Krátký návod vás provede
nastavením účtu a zprovozněním karty
v několika jednoduchých krocích.

Zřízení účtu

Aktivace karty

1 32www.edenred.cz - klikni 
na: AKTIVOVAT KARTU

Vyplň své údaje  
a registruj se jako  
zaměstnanec

Potvrď účet kliknutím 
na odkaz ve svém 
e-mailu

Chceš podrobnější informace o ZŘÍZENÍ ÚČTU? Klikni sem!

Chceš podrobnější informace o AKTIVACI KARTY? Klikni sem!
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2V účtu zvol  
AKTIVOVAT KARTU

Vyplň údaje  
o kartě

Vyplň aktivační kód  
z průvodního dopisu

Hotovo - nyní si můžeš  
nechat ukázat
a hlavně si  
stáhnout a používat

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 pouze peněženku/y, na kterou/é Vám zaměstnavatel poskytne elektronické prostředky.

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 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 aplikaciEdenred do svého telefonu a mějte nad svou kartou neustálou kontrolu.
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PIN

Mobilní aplikaci

267910

https://www.edenred.cz
https://www.edenred.cz
https://www.edenred.cz
https://www.edenred.cz/media/documents/manual-FKSP-EC-zrizeni_uctu-CZ.pdf
https://www.edenred.cz/media/documents/manual-FKSP-EC-aktivace-CZ.pdf
https://www.edenred.cz/media/documents/manual-FKSP-EC-pin-CZ.pdf
https://www.edenred.cz/produkty/aplikace-edenred

