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Bezpečná platební karta a jedinečná aplikace biip učí kluky a holky hospodařit  

 

 Biip je služba s unikátní mobilní aplikací a bezpečnou dobíjecí platební kartou pro kluky a holky  

 Biip mohou zájemci pořídit na eshopu www.biip.cz 

 Za jednu cenu získají majitelé karty důležité operace, neplatí za každou zvlášť 

 Ovládání služby je přizpůsobeno dětem, obsahuje zábavné i edukační funkce, které pomáhají rozvíjet 

finanční zodpovědnost 

 

Společnost MOPET CZ přichází prostřednictvím biip dobíjecí platební karty s užitečným nástrojem pro 

rodiče, kteří chtějí naučit své děti hospodařit brzy s kapesným, a ne až s první výplatou. Karta je vhodná pro 

kluky a holky mezi 10 a 18 lety, které dostávají kapesné a několikrát v měsíci nakupují. Rodiče ji ale mohou 

pořídit i mladším dětem s drobným kapesným. Kartu vydává MOPET CZ ve spolupráci s Českou spořitelnou. 

 

„Díky kartě a unikátní aplikaci mohou rodiče děti naučit nejen správně hospodařit s penězi, ale také mít 

dobrý přehled o tom, za co a kolik utrácí. To je také velkou výhodou oproti klasické hotovosti, kterou při 

ozkoušení klienti velmi ocenili. V jednoduché mobilní aplikaci či ve webové samoobsluze najdou rodiče 

přehledně všechny pohyby na kartě, mohou také zakázat některé transakce jako například nákupy na 

internetu,“ vysvětlil Radek Havlík, generální ředitel MOPET CZ.  

 

Držitelem platební karty je dítě, které službu ovládá prostřednictvím mobilní aplikace biip. Využívání aplikace není 

podmínkou k získání karty, ale dítě má díky ní přehled o svých uspořených penězích v jemu blízké formě. Službu biip 

může prostřednictvím aplikace nebo webové samoobsluhy navíc ovládat i rodič. Případně si může nastavit chytré 

upozornění o aktuálním využívání karty. Pro přihlášení do aplikace se používá telefonní číslo a heslo, které si 

uživatelé zvolí při registraci. Rodiče i děti mají vlastní přihlašovací údaje, ale rodič má navíc práva na změnu 

nastavení povolených plateb na kartě, na změnu PIN kódu a na blokaci karty. Bezpečnou kartu pro děti biip mohou 

rodiče pořídit v eshopu www.biip.cz.  

 

V mobilní aplikaci najdou uživatelé: přehled zůstatku na předplacené kartě, historii plateb, spořící kasičku pro 

odkládání peněz, detaily platební karty jako je nastavení typů povolených plateb a limity pro nákupy, kontakty 

uživatele, zábavné hodnotící odznáčky za finanční chování, nápovědu k používání služby a další zajímavé funkce – 

emailové upozornění, které dostává rodič i dítě (například při dobití biip karty nebo pokud klesne zůstatek na kartě 

pod hranici 100 Kč), grafickou osu/teploměr, který ukazuje rozdělení penězí mezi peněženku a kasičku a dává 
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doporučení na jejich rozdělení či motivuje kluky a holky při každém dobití, aby si část peněz přesunuli do kasičky a 

spořili si tak. 

 

Majitel biip za jednorázovou cenu 200 Kč získává důležité transakce, jako jsou výběry z bankomatů ČS v ČR, 

používání aplikace, změnu PIN kódu a dobíjení karty převodem či kontrolu zůstatku v bankomatech ČS. Zpoplatněny 

jsou služby jiných bank a partnerů a další doplňkové servisní služby.  

 

 

 
 

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny: 

 
Kristýna Havligerová   Veronika Exnerová     
Tisková mluvčí ČS Tiskové centrum ČS    
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz                                                        E-mail: tiskove_centrum@csas.cz 
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Profil České spořitelny 
Česká spořitelna je největší bankou v České republice   Její služby využívá více než 5 milionů klientů: občané, malé a střední firmy, obce a města, financuje 

také velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů  Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group a pod touto značkou obsluhuje bonitní 

a korporátní klienty  Disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů v České republice  Důležitou roli hraje také na poli inovací: byla například první bankou na 

českém trhu, která začala masivně vydávat bezkontaktní karty a vytvářet síť pro jejich využití   Další zajímavé informace o České spořitelně zde. 
 
Česká spořitelna – Zodpovědný partner společnosti 

5 000 000 000 Kč jsme investovali do projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a do energeticky úsporných projektů  1 450 000 000 Kč jsme vložili do 

Nadace Depositum Bonum na podporu vzdělávání v České republice  80 000 000 Kč jsme spolu s Nadací České spořitelny v roce 2012 věnovali na obecně 

prospěšné projekty  2 000 000 Kč jsme v roce 2013 rozdělili celkem 34 charitativním projektům na základě výsledků hlasování v našich dvou grantových 

programech pro zaměstnance a klienty  8 000 seniorů navštívilo vzdělávací kurzy „Senioři komunikují" v 634 českých městech a obcích  1 887 dobrovolníků 

se v roce 2013 zúčastnilo spořitelních Dnů pro charitu. Věnovali jsme více než 16 000 hodin práce dobrovolníků  376 našich poboček má bezbariérový přístup 

a přes 250 našich bankomatů je uzpůsobeno pro obsluhu nevidomými klienty  2 pracovní dny může každý zaměstnanec využít na obecně prospěšnou činnost 

díky spořitelním Dnům pro charitu  Další zajímavé informace o společenské odpovědnosti České spořitelny zde. 
 
Profil Erste Group 

Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU  Zhruba 46 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,4 milionům klientů 

v téměř 2 800 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku)  Ke konci 1. čtvrtletí 2014 
dosáhla bilanční suma skupiny Erste Group EUR 203,9 mld., čistý zisk činil EUR 103,3 mil. a poměr nákladů k výnosům 57,0 %. 
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