
   Poštová karta – 
elektronické stravovanie 
Inovatívny spôsob zabezpečenia stravovania pre Vás a Vašich zamestnancov
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Výhody pre Vás
 rovnocenná náhrada papierových stravovacích poukážok v elektronickej podobe
 zníženie nákladov na doručenie papierových stravovacích poukážok
 bez prácnosti pri rozdeľovaní papierových stravovacích poukážok zamestnancom
 zníženie rizika spojeného s uchovávaním a distribúciou cenín
 jednoduché zriadenie služby a online správa zamestnancov na internetovom portáli SK CLUB
 ďalšie benefity Prémiového programu Poštovej karty – Komerčnej

Výhody pre Vašich zamestnancov
 vysoký komfort použitia karty s bezpečným čipom a bezkontaktnou technológiou
 možnosť okamžitého pripísania prostriedkov na Poštovú kartu typu Gastro
 nastavenie úhrady stravného už od 0,01 Eur
 SMS notifikácia o nabití elektronických stravovacích poukážok
 doba platnosti elektronických stravovacích poukážok až 18 mesiacov
 možná blokácia karty v prípade straty s prenosom prostriedkov 

na prevydanú kartu
 viac ako 7900 akceptačných miest pre platby Poštovou kartou typu Gastro
 pohodlný prehľad transakcií a zostatkov na internetovom portáli SK CLUB
 ďalšie benefity Bonusového programu Poštovej karty:

 odmeny za nákupy na pošte
 výhodnejšie nákupy na pošte a na www.skclub.sk 
 bezhotovostné platby
 ďalšie doplnkové služby

Prehľad prevádzok akceptujúcich Poštovú kartu Gastro:



ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K POŠTOVEJ 
KARTE – KOMERČNEJ

Poštová karta – Komerčná je určená pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktorým umožňuje vykonávať 
bezhotovostné platby za vybrané tovary a služby na každej pošte s rôznymi formami dobitia finančných prostriedkov 
(v hotovosti, inkasom z platobného účtu, prevodom z platobného účtu, on-line dobitím). 

Výhody Prémiového programu Slovenskej pošty
 komplexný prehľad o realizovaných úkonoch prostredníctvom elektronickej súhrnnej faktúry
 bezplatný mesačný výpis transakcií tovarov a služieb
 viac kariet viazaných k jednému účtu s vlastnými limitmi, PIN kódmi a nastavením
 elektronické oznamovanie zásielok (SMS alebo e-mail namiesto „žltých lístkov“)

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K POŠTOVEJ KARTE
S Poštovou kartou je možné na každej pošte bezhotovostne platiť za tovary a služby, zbierať bonusové body a bonusové 
finančné prostriedky využiteľné na ďalšie nákupy na pošte a v SK CLUB.

Výhody Bonusového programu Slovenskej pošty 
 získavanie bodov a bonusových finančných prostriedkov určených na zvýhodnený nákup tovarov a služieb na pošte 

z Bonusového katalógu a v internetovom obchode SK CLUB
 elektronické oznamovanie zásielok (SMS alebo e-mail namiesto „žltých lístkov“)
 doplnkové poštové služby k balíkom a Expres zásielkam sú po preukázaní sa Poštovou kartou poskytnuté zadarmo
 Bonusové ohodnotenie nákupu, možnosť využitia bodov a zvýhodnené ponuky produktov sú uvedené v aktuálnom 

Bonusovom katalógu ako aj na www.postova-karta.sk a www.skclub.sk

INTERNETOVÝ OBCHOD SK CLUB 

Zákazníci Poštovej karty
 široký sortiment tovarov za zvýhodnené ceny po uplatnení bonusových bodov 
 odmeny vo forme bonusových finančných prostriedkov za nákup u našich partnerov
 prístup k zostatkom (body, finančné a bonusové finančné prostriedky, stravné)
 prehľad histórie stravovacích transakcií, nákupov na poštách a na SK CLUB, SK CLUB Partneri

Zákazníci Poštovej karty Komerčnej
 online nákup tovarov s VIP zľavou až do výšky 10% pre verných a aktívnych zákazníkov
 jednoduché zriadenie Služby elektronického stravovania 

SK CLUB – PORTÁL PRE ZAMESTNÁVATEĽA
 online zadávanie objednávok elektronických stravovacích poukážok 
 prehľad stavu Vašich objednávok stravného
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