
Multi Pass CARD
Užijte si všechny benefi ty na jedné kartě

Další možnosti pro vás
Pohodlná správa karet
Objednávky a své kartové portfolio spravujete online na portálu www.mojesodexo.cz. 
Pokud používáte Cafeterii mojeBenefi ty od Sodexo, najdete přehled karet i v ní. 

Jde to i s jedním benefi tem
Pokud poskytujete pouze jeden z benefi tů – nevadí. Kartu Multi Pass CARD můžete objednat 
zaměstnancům i tak a druhý benefi t přidat kdykoliv později. Stačí jen objednat prostředky, 
bez nutnosti distribuce dalších karet.

Podpora Cafeterie mojeBenefi ty
Pokud používáte Cafeterii mojeBenefi ty od Sodexo, může být volnočasová část karty Multi Pass 
CARD přímo propojena s účty v Cafeterii. Žádné dobíjení a čekání, kartou platíte přímo proti 
účtu v Cafeterii.

Společná exspirace karet
Jak zaměstnanci v průběhu roku přicházejí, vydáváme pro ně nové karty. Ty jsou standardně 
platné 3 roky. Pouze Sodexo vám navíc nabízí společnou exspiraci karet vydaných v průběhu 
roku. Díky tomu nemusíte obnovu karet řešit každý měsíc.

Na exspiraci karet nebo kreditu vás přitom sami dopředu upozorníme.

Sodexo podpora 
pro uživatele

 Osobní účet: www.sodexo-ucet.cz

 Zákaznická linka: 233 113 435

Nechte své zaměstnance užít si to nejlepší z práce se všemi benefi ty na jedné kartě 
od jedničky na českém trhu!

Chcete se dozvědět o kartě Multi Pass CARD více? Kontaktujte svého obchodního 
zástupce Sodexo nebo naši infolinku. Rádi vás uslyšíme.



Snadné používání
Používat Multi Pass CARD je hračka. Funguje totiž jako běžná platební karta.

Automatická aktivace první transakcí
Pro aktivaci karty není potřeba dělat žádné speciální úkony. Aktivace karty 
proběhne automaticky první kontaktní transakcí na terminálu. 

Vlastní PIN se lépe pamatuje
Karta je chráněna 4-místným PIN kódem. PIN si zaměstnanec volí sám při první transakci. 
Pro obě karty na své Multi Pass CARD může zvolit stejný nebo různý PIN. PIN si navíc může 
kdykoliv sám změnit.

Rychle rostoucí síť partnerů
Již nyní s kartou Multi Pass CARD zaplatíte na tisících místech po celé ČR a další rychle 
přibývají. Seznam akceptačních míst najdete ve svém Osobním účtu, online i v mobilním telefonu.

Perfektní uživatelská podpora
Veškeré operace s kartou, zjišťování zůstatku, blokace, změny PIN apod. si zaměstnanec 
spravuje sám prostřednictvím Osobního účtu. Dostupný je online a také jako mobilní 
aplikace pro chytré telefony.
V případě ztráty nebo odcizení karty si ji zaměstnanec sám zablokuje a ve svém osobním účtu 
může požádat o novou. Nová karta je vydána ke stejnému účtu, na kterém má zaměstnanec 
prostředky, stejně jako v bance.

Jak probíhá platba
Jednoduše a rychle, stejně jako běžnou platební kartou. Vaši zaměstnanci se nemusí učit nic nového. 
Platíte na běžných bankovních terminálech kontaktním i bezkontaktním způsobem.

Bezkontaktní platby
Určeny pro platby elektronickou stravenkou. 
V době obědů potřebujete platbu vyřídit 
co nejrychleji a platíte menší částky.

Postup
1. Přiložit kartu k terminálu.
2. Zaplaceno.

Kontaktní platby
Určeny pro platby za stravování i za volnočasové 
benefi ty. Účet, ze kterého bude platba stržena, 
zvolíte na terminálu. 

Postup
1. Vsunout kartu do terminálu.
2. Zvolit účet GASTRO nebo FLEXI.
3. Zadat PIN.
4. Zaplaceno.

Pohodlná a rychlá objednávka
Benefi ty na kartě vás osvobodí od distribuce papírových poukázek. Navíc se nemusíte učit nic nového. 
Objednávky karet i kreditu probíhají stejně jako u papírových poukázek na portálu www.mojesodexo.cz 
nebo u benefi tů v Cafeterii mojeBenefi ty.cz.

Maximálně pohodlné
Nemusíte myslet na karty. S první objednávkou kreditu jsou zaměstnancům karty 
automaticky objednány a doručeny. Dále již objednáváte pouze elektronický kredit.

Bez čekání
Prostředky na kartové účty zaměstnanců jsou běžně připsány do několika minut od objednání. 

Karty doručíme, kam potřebujete
Karty si můžete nechat zaslat hromadně do fi rmy nebo jednotlivě na soukromé adresy 
zaměstnanců.

Multi Pass CARD
Moderní platební karta, na které můžete mít elektronické stravenky a volnočasové benefi ty pohromadě.

Spojili jsme nejoblíbenější zaměstnanecké benefi ty do jedné karty. 
Je to jednoduché a získáte tím vy i vaši zaměstnanci:

Výhody pro vás

  Šetří vám čas i práci.

  Jedna karta na všechny benefi ty.

 Stravování i volný čas pod kontrolou.

  Rychlé a bezpečné platby.

  Stejně výhodná jako poukázky.

Výhody pro zaměstnance
 Zaplatí vždy na korunu přesně.

 Snadná aktivace karty.

 Funguje jako běžná platební karta.

 Vlastní PIN, který lze kdykoliv změnit.

 Pouze jedna karta do peněženky.

JAK TO FUNGUJE

Naučili jsme kartu Multi Pass CARD oba naše karetní produkty – elektronickou stravenku 
Gastro Pass CARD a kartu na volnočasové benefi ty Flexi Pass CARD.  

Ať platíte za oběd, nebo za volnočasovou aktivitu, stačí vám jen jedna karta. 
Přestože jsou na kartě oba produkty, jejich účty jsou oddělené. Tím jsou zachovány 
legislativní rámec a daňová výhodnost stravenek i volnočasových benefi tů.
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Platby nesprávným účtem (použití stravenky ve volnočasové oblasti a naopak) jsou samozřejmě blokovány.
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