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Objednanie a nabitie
stravovacích kariet
zamestnávateľom

elektronickými 
stravnými lístkami

Odovzdanie
stravovacích kariet

zamestnancom
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Obedovanie
v reštauráciách

akceptujúcich kartu

Platenie
stravovacou kartou

priložením 
k POS terminálu

Sledovanie a nastavenie
stravovacej karty

v bezplatnom online účte

Rýchle a šikovné 
preplatenie 

elektronických
stravných lístkov 

reštauráciám online

Dobitie
stravovacích kariet

elektronickými 
stravnými lístkami



Platenie prebieha bezkontaktne priložením 

stravovacej karty DOXX k POS terminálu.

Minimálna hodnota transakcie je 3,38 €.

Maximálna hodnota je obmedzená len 

výškou zostatku na karte DOXX.

Transakcia je pri platbe nad 20 € 

chránená PIN kódom.

Online 
v Zákazníckej zóne na www.doxxlistky.sk

s možnosťou online platby

        Emailom Telefonicky   
    infoservis@doxx.sk   0850 166 556  

Osobne
v pobočkách DOXX v krajských 

mestách

Okamžité dobitie cez šikovný online nástroj,

Zákaznícku zónu, ktorá je k dispozícii na 

stránke www.doxxlistky.sk

Možnosť nastavenia dňa dobitia

Dobitie možné aj prevodom z inej 

stravovacej karty

Emailová notifikácia o dobití

Použitie kartyObjednávka Dobitie

Výhody pre každéhoStravovacia karta DOXX

Pre zamestnanca
ź Elektronické stravné lístky k dispozícii na 

karte DOXX

ź Bezplatný online účet s informáciou 
o zostatku, s prehľadom transakcií, 
s možnosťou zmeny PIN a blokáciou na 
www.doxxlistky.sk

ź Bezkontaktné a kontaktné platby 
s možnosťou potvrdenia PINom 

ź Presné platby bez doplatkov

ź Overenie zostatku na karte k dispozícii na 
webe www.doxxlistky.sk v časti Držiteľ 
karty a v aplikácii DOXX

ź Aktuálny zostatok na karte k dispozícii na 
každom vytlačenom bloku z POS 
terminálu 

ź Prevod časti zostatku na inú kartu 

ź Emailová notifikácia o pohyboch na karte

Pre zamestnávateľa
ź Výrazné zníženie administratívy

ź Najrýchlejšia doba dodania 
personalizovaných kariet na trhu 

ź Online dobíjanie elektronickými stravnými 
lístkami 

ź Rýchle a jednoduché objednávanie cez 
online Zákaznícku zónu 

ź Platnosť karty 3 roky

ź Personalizovaná karta na meno 
zamestnanca

ź Možnosť dotlače loga zamestnávateľa

ź Možnosť využitia aj ako dochádzkovej 
karty 

ź Jednoduchá hromadná aktivácia kariet 
zamestnávateľom

ź Karta chráni pred stratou cenín

Pre prevádzky
ź Zníženie manipulácie s hotovosťou 

a s ceninami

ź Šetrenie času obsluhy pri prepočítavaní 
platieb a uzávierkach

ź Akceptovanie platieb stravovacími kartami 
v existujúcich POS termináloch

ź V prípade potreby bezplatné dodanie POS 
terminálu spoločnosti DOXX   

ź Bez transakčných poplatkov za platby 
stravovacou kartou

ź Sumárny objem zrealizovaných platieb cez 
dennú uzávierku alebo v Zákazníckej zóne 
na www.doxxlistky.sk

ź Jednoduchý online výkup - peniaze za 
elektronické stravné lístky priamo na účet

ź Bezplatná reklama na web stránke 
v mapovom aj zoznamovom vyhľadávaní

Elektronická stravovacia karta je moderná náhrada 

papierových stravných lístkov určená na účely stravovania 

zamestnancov. Je to šikovná karta s bezkontaktnou 

technológiou a vysokými bezpečnostnými parametrami. 

Úhrada je realizovaná jednoducho a rýchlo, 

priložením karty k POS terminálu.
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