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Tento materiál má za cíl upozornit na služby a produkty
v něm uvedené a není závazným návrhem, který by zakládal 
práva a závazky účastníků.
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1. Jak v obchodě platit kartou bezkontaktně

A to je vše. Nákup je zaplacený.

Budete potřebovat svou platební kartu 
a PIN kód. PIN je čtyřmístné číslo, které 
jsme vám poslali poštou, v SMS nebo do 
vašeho internetového bankovnictví, když 
jste si kartu zařizovali.

2. Jak si vybrat peníze pomocí bankomatu
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1. Pokladní zadá částku.

1. Vložte kartu do bankomatu. Čipem 
nahoru a směrem do bankomatu.

2. Částka se v zápětí zobrazí na 
terminálu.

4. Ozve se pípnutí a na terminálu se 
objeví informace o provedení platby.

3. V tu chvíli přiložte kartu k terminálu.

5. Pokud máte nákup za 500 Kč a víc, 
je potřeba zadat PIN (stejný, jako 
zadáváte v bankomatu) a potvrdit 
ho stisknutím zeleného tlačítka.

2. Zadejte PIN na klávesnici.
 – Za každé zadané číslo se na

 obrazovce zobrazí tečka. To aby
 si nikdo váš PIN nemohl přečíst.

 – Když se spletete, nevadí,
 zmáčkněte žluté tlačítko 
 na klávesnici a PIN zadejte znovu.

4. Zvolte nebo zadejte na klávesnici 
částku, kterou si chcete vybrat.

 – Nejméně lze vybrat 200 Kč.
 – Bankomaty nabízí české bankovky

 v nominální hodnotě: 200, 500, 
 1 000 a 2 000 Kč.

 – U vyšších částek si můžete vybrat,
 jaké bankovky si přejete.

3. Zvolte z nabídky v menu VÝBĚR 
HOTOVOSTI.

5. Bankomat vám nabídne možnost 
vydání stvrzenky. Pokud ji 
nepotřebujete, stiskněte NE. 
Pro případnou reklamaci ji od vás 
chtít nebudeme a navíc šetříte 
přírodu. Jestli stvrzenku potřebujete 
vytisknout, stiskněte ANO. 

6. Vyjměte kartu z bankomatu.

7. A teď už jen vyjměte z bankomatu 
peníze. 



3. Jak vložit peníze na účet pomocí bankomatu 
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2. Zadejte PIN na klávesnici.
 – Za každé zadané číslo se na

 obrazovce zobrazí tečka. To aby
 si nikdo váš PIN nemohl přečíst.

 – Když se spletete, nevadí,
 zmáčkněte žluté tlačítko 
 na klávesnici a PIN zadejte znovu.
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5. Až vás bankomat vyzve, vložte 
do otvoru bankovky. Potom chvilku 
počkejte, než bankomat přepočítá 
a zkontroluje vložené bankovky.

 – Vkládejte české bankovky srovnané
 do balíčku. Tak, jak vám ukazuje
 vkladomat.

 – Najednou můžete do bankomatu
 vložit nejvíc 60 bankovek různých
 nominálních hodnot.

 – Nevkládejte do bankomatu spolu
 s bankovkami žádné cizí předměty
 (např. mince, sponky, pásky nebo
 gumičky).

6. Pokud potřebujete vložit více 
bankovek, stiskněte PŘIDAT DALŠÍ 
BANKOVKY.

 Celkově lze vložit max. 200 ks 
bankovek v celkové hodnotě 
350 tis. Kč.

4. Vyberte si, na jaký účet chcete 
peníze vložit. Může to být účet ke 
kartě nebo úplně jiný účet.

Peníze se na účet v naší bance připíšou 
hned. Do jiné banky dorazí nejpozději 
následující pracovní den. 

7. Pokud vše souhlasí, stiskněte 
POTVRDIT VKLAD.

9. Teď už si jen počkejte, než vám 
vyjede karta z bankomatu, vezměte 
si ji zpět a máte hotovo.

8. Vezměte si stvrzenku.

3. Zvolte z nabídky v menu VLOŽIT 
HOTOVOST.

Budete potřebovat svou platební 
kartu České spořitelny a PIN kód. 
PIN je čtyřmístné číslo, které jsme vám 
poslali poštou, v SMS nebo do vašeho 
internetového bankovnictví, když jste 
si kartu zařizovali.

Nevíte svůj PIN?
Svůj PIN si můžete zobrazit v mobilním 
nebo internetovém bankovnictví v sekci 
nastavení karty. Nebo se obraťte na svého 
bankéře nebo zavolejte na bezplatnou 
klientskou linku 800 207 207. 

1. Vložte kartu do bankomatu. Čipem 
nahoru a směrem do bankomatu.

 – Vkládací prostor je napravo 
 od obrazovky.



Co budete potřebovat pro zadání úhrady

– Platební kartu a PIN.
– Přesnou částku, kterou budete platit.
– Číslo účtu, na který chcete peníze poslat
– Variabilní symbol – u některých plateb 

po vás druhá strana může chtít uvést 
i tento údaj, který se skládá jen z číslic. 
Často ho najdete pod zkratkou VS. Jestli 
ho v údajích pro platbu nemáte, 
vyplňovat ho nemusíte. 

K platbě můžete a nemusíte zadávat 
poznámku. Naťukáte ji podobně jako SMS 
na tlačítkovém mobilu.

4. Jak zadat jednorázovou úhradu přes bankomat 
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2. Zvolte tlačítko OSTATNÍ SLUŽBY.

7

1. Vložte kartu a zadejte PIN.

3. Na obrazovce stiskněte tlačítko 
ÚHRADY.

4. Potom stiskněte ODCHOZÍ ÚHRADA.

5. Teď vyberte ZADAT NOVOU.

6. Zadejte číslo účtu a kód banky 
a potom stiskněte tlačítko DALŠÍ.

7. Jestli máte v údajích k platbě 
variabilní, specifický nebo 
konstantní symbol, zadejte ho právě 
teď. Často je najdete pod zkratkami 
VS, SS nebo KS. Jestli je nemáte, 
vyplňovat je nemusíte a rovnou 
stiskněte tlačítko DALŠÍ.
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8. Zadejte částku a datum splatnosti. 
Jestli datum splatnosti neznáte, 
nevadí. Vyplňovat ho nemusíte.

9. Překontrolujte si údaje.

10. Jestli nepotřebujete vytisknout 
stvrzenku, stiskněte tlačítko NE. 
Při případné reklamaci ji po vás 
chtít nebudeme. A navíc šetříte 
přírodu. Pokud stvrzenku 
potřebujete, zvolte ANO.

12. Potom se objeví nabídka na 
uložení zadaných údajů. Jestli 
budete chtít stejnou platbu opako- 
vat i v budoucnu, uložte si ji. 
Příště už nebudete muset vyplňovat 
platební údaje vyplňovat a všechno 
půjde rychleji.

13. Hotovo. Zaplaceno. Pokud už nic 
jiného nebudete potřebovat zvolte 
tlačítko UKONČIT.

14. Nezapomeňte si vzít svou platební 
kartu.

11. Zobrazí se vám zpráva o úspěšném 
zpracování platby.



Jednorázové úhrady můžete ručně zadat 
v bankomatech a v Platbomatech. 
Platbomat vypadá podobně jako 
bankomat, ale zvládne navíc zaplatit 
složenku tak, že si ji jednoduše vyfotí. 
Platbomaty najdete jen na pobočkách 
České spořitelny. 

Co budete potřebovat pro zadání úhrady

– Platební kartu a PIN.
– Přesnou částku, kterou budete platit.
– Číslo účtu, na který chcete peníze poslat.
– Variabilní symbol – u některých plateb 

po vás druhá strana může chtít uvést 
i tento údaj, který se skládá jen z číslic. 
Často ho najdete pod zkratkou VS. Jestli 
ho v údajích pro platbu nemáte, 
vyplňovat ho nemusíte. 

K platbě můžete a nemusíte zadávat 
poznámku. Naťukáte ji podobně jako SMS 
na tlačítkovém mobilu.

5. Jak zadat jednorázovou úhradu v Platbomatu
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1. Vložte kartu a zadejte PIN. 3. Potom stiskněte ODCHOZÍ ÚHRADA.

4. Teď vyberte ZADAT NOVOU.

5. Zadejte číslo účtu a kód banky 
a potom stiskněte tlačítko DALŠÍ.

 – Předčíslí je první číslo před
 pomlčkou vlevo. Když ho nemáte
 není potřeba ho vyplňovat. 

 – Číslo účtu je číslo před lomítkem.
 – Kód banky je za lomítkem 

 a skládá se ze 4 číslic.

2. V hlavní nabídce zvolte OSTATNÍ 
SLUŽBY a pak zvolte ÚHRADY.
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6. Zadejte částku a datum splatnosti. 
Jestli datum splatnosti neznáte, 
nevadí. Vyplňovat ho nemusíte. 

7. Jestli máte v údajích k platbě 
variabilní, specifický nebo 
konstantní symbol, zadejte ho právě 
teď. Často je najdete pod zkratkami 
VS, SS nebo KS. Jestli je nemáte, 
vyplňovat je nemusíte a rovnou 
stiskněte tlačítko DALŠÍ.

8. Jestli chcete, potřebujete, můžete 
teď doplnit zprávu pro příjemce. 
Potom stiskněte tlačítko POTVRDIT. 
Tím se ještě platba neodešle, ale 
zobrazí se vám zadané údaje ke 
kontrole.

9. Překontrolujte si pečlivě zadané 
údaje a stiskněte tlačítko POTVRDIT.

10. Jestli nepotřebujete vytisknout 
stvrzenku, stiskněte tlačítko NE. 
Při případné reklamaci ji po vás 
chtít nebudeme. A navíc šetříte 
přírodu. Pokud stvrzenku 
potřebujete, zvolte ANO.

12. Jestli budete chtít stejnou platbu 
opakovat i v budoucnu, uložte si ji. 
Stačí stisknout tlačítko ULOŽIT 
S ČÁSTKOU nebo ULOŽIT BEZ 
ČÁSTKY. Příště už nebudete muset 
vyplňovat platební údaje vyplňovat 
a všechno půjde rychleji. 

14. Teď už si jen nezapomeňte vzít 
svou platební kartu a případně 
vytištěnou stvrzenku.

13. Hotovo. Zaplaceno. Pokud chcete 
zadat další platbu klikněte na další 
úhrada, pokud ne stiskněte 
UKONČIT. 

11. Nyní je vaše platba úspěšně 
zpracována.



Pokud máte složenku, přesněji tedy 
poštovní poukázku A, nemusíte 
zdlouhavě opisovat žádné platební údaje. 
Platbomat se o to postará sám. Stačí 
složenku v Platbomatu rovnou ofotit. 

Co budete potřebovat pro zadání platby

– Platební kartu a PIN.
– Složenku.

6. Jak jednoduše a rychle uhradit složenku v Platbomatu
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1. Vložte kartu a zadejte PIN.

2. Na obrazovce stiskněte tlačítko 
SKENOVÁNÍ SLOŽENEK A PŘÍKAZŮ 
K ÚHRADĚ.

4. Vezměte si zpět svou složenku.

7. Potom se vám zobrazí zpráva 
o úspěšném zpracování platby.

3. Vložte složenku do dolní části Plat- 
bomatu. On si složenku sám ofotí.

 Existuje více druhů Platbomatů 
a u každého vypadá prostor pro 
ofocení složenky trošku jinak. Vždy 
u něj ale najdete nápovědu, jak se 
složenka vkládá.

5. Porovnejte údaje na obrazovce 
s těmi na složence. Pokud jsou 
v pořádku, stiskněte tlačítko 
POTVRDIT.

6. Jestli nepotřebujete vytisknout 
stvrzenku, stiskněte tlačítko NE. 
Při případné reklamaci ji po vás chtít 
nebudeme. A navíc šetříte přírodu. 
Pokud stvrzenku potřebujete, zvolte 
ANO.
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8. Jestli budete chtít stejnou platbu 
opakovat i v budoucnu, uložte si ji. 
Stačí stisknout tlačítko ULOŽIT 
S ČÁSTKOU nebo ULOŽIT BEZ ČÁSTKY. 
Příště už nebudete muset vyplňovat 
platební údaje vyplňovat a všechno 
půjde rychleji.

9. Hotovo. Zaplaceno. Pokud chcete 
zadat další platbu klikněte na další 
úhrada, pokud ne stiskněte ukončit.

7. Jak zadat úhradu QR kódem v platbomatu

10. Teď už si jen nezapomeňte vzít 
svou platební kartu a případně 
vytištěnou stvrzenku.

1. Vložte kartu a zadejte PIN.

2. Na obrazovce stiskněte tlačítko
ÚHRADY. 4. Teď vás obrazovka navádí

oskenovat váš QR kód. Ve spodní 
části bankomatu se rozsvítí červené 
světlo, pod které QR kód položte. 

3. Potom stiskněte SKENOVAT QR
NEBO SIPO.
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5. Překontrolujte pečlivě zadané údaje
a stiskněte tlačítko POTVRDIT.

6. Jestli nepotřebujete vytisknout 
stvrzenku, stiskněte tlačítko NE. 
Při případné reklamaci ji po vás chtít
nebudem. A navíc šetříte přírodu. 
Pokud stvrzenku potřebujete, zvolte 
ANO.

9. Hotovo. Zaplaceno. Pokud chcete 
zadat další platbu klikněte na 
DALŠÍ ÚHRADA, pokud ne stiskněte
UKONČIT.

10. Teď už si jen nezapomeňte vzít
svou platební kartu a případně
vytištěnou stvrzenku.

7. Nyní je vaše platba úspěšně
zpracována.

8. Jestli budete chtít stejnou platbu 
opakovat i v budoucnu, uložte si jí. 
Stačí stisknout tlačítko ULOŽIT 
S ČÁSTKOU nebo ULOŽIT BEZ 
ČÁSTKY. Příště už nebudeme muset 
vyplňovat platební údaje a všechno 
půjde rychleji.



20 21

5. Zadejte číslo účtu a kód banky. 
Jestli číslo účtu obsahuje i předčíslí, 
vyplňte ho také. Potom stiskněte 
DALŠÍ.

6. Zadejte od kdy se má trvalý příkaz
platit, zvolte si den splatnosti (zadejte 
1–28 nebo 0 pro posledníden v měsí-
ci). Jestli chcete trvalý příkaz jen na 
omezenou dobu, zadejte také konec
platnosti. Potom stiskněte DALŠÍ.

7. Jestli máte mezi platebními údaji 
variabilní symbol (VS), specifický 
symbol nebo konstantní symbol (KS), 
zadejte ho teď. Potom stiskněte
DALŠÍ.

8. Zadejte částku v Kč a stiskněte DALŠÍ.

8. Jak založit trvalý příkaz přes bankomat?

1. Vložte kartu a zadejte PIN.

2. V hlavní nabídce zvolte PŘEJÍT
NA ÚHRADY a pak v sekci Ostatní
služby zvolte ÚHRADY.

4. Teď zvolte ZALOŽIT NOVÝ.

3. Potom stiskněte TRVALÝ PŘÍKAZ.
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9. Jestli chcete, můžete zadat i název
nového trvalého příkazu. Jestli název
nepotřebujete, stiskněte rovnou 
DALŠÍ.

10. Teď můžete přidat zprávu pro pří-
jemce platby. Není to ale povinný 
údaj. Jestli máte vyplněno nebo 
nic vyplňovat nechcete, stiskněte
POTVRDIT.

11. Zkontrolujte platební údaje. 
Jestli je všechno správně, stiskněte
POTVRDIT. Pokud si přejete cokoliv
opravit, stiskněte OPRAVA. 

12. Zobrazí se vám zpráva o úspěšném
zpracování platby.

14. Potom se objeví nabídkou 
na uložení zadaných údajů. 
Pokud si úhradu chcete uložit zvolte 
ULOŽIT S ČÁSTKOU nebo ULOŽIT 
BEZ ČÁSTKY. Pokud ne stiskněte 
NEUKLÁDAT. 

16. Nezapomeňte si vzít svou platební
kartu.

15. Hotovo. Zaplaceno. Pokud už nic
jiného nebudete potřebovat zvolte
tlačítko UKONČIT.
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5. Vyberte si trvalý příkaz, který 
chcete zrušit. Trvalými příkazy můžete
listovat pomocí tlačítka NÁSLEDUJÍCÍ. 

7. Potvrďte zrušení trvalého příkazu
stiskem tlačítka ANO, ZRUŠIT.

8. Pokud si přejete stvrzenku, 
kde najdete podrobnosti o právě
zrušeném trvalém příkazu 
stiskněte ANO. 

6. Až najdete trvalý příkaz, 
který si chcete zrušit, stiskněte 
ZRUŠIT PŘÍKAZ.

9. Jak zrušit trvalý příkaz přes bankomat? 

2. V hlavní nabídce zvolte PŘEJÍT
NA ÚHRADY a pak v sekci Ostatní
služby zvolte ÚHRADY.

3. Potom stiskněte TRVALÝ PŘÍKAZ.1. Vložte kartu a zadejte PIN.

4. Teď zvolte ZRUŠIT STÁVAJÍCÍ.
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9. A máte hotovo. Trvalý příkaz je 
zrušený. Pokud už nic jiného 
nebudete potřebovat zvolte tlačítko 
UKONČIT.

10. Nezapomeňte si vzít svou 
 platební kartu.

10. Jak změnit trvalý příkaz přes bankomat?

V bankomatu můžete trvalý příkaz jen 
zrušit, nebo založit. Změnit trvalý příkaz 
v bankomatu nejde. Pokud potřebujete 
změnit trvalý příkaz můžete využít 
internetové bankovnictví George nebo 
bezplatnou linku 800 207 207. 


