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Prvá stravovacia karta v mobile  

Pri platení za obedy sa objavilo nové šikovné riešenie, prinášajúce komfort pre ľudí.  
 

 
 

 
Android aplikácia „Stravovacia karta v mobile“ je k dispozícii na Google Play. Zadáme aktivačný kód do 
otvorenej mobilnej aplikácie. Na pár sekúnd priložíme k nášmu mobilu fyzickú stravovaciu kartu. Mobil sa 
tak stáva virtuálnou stravovacou kartou. Aplikáciu netreba stále otvárať. Stačí len odblokovať mobil a zaplatiť 
za chutný obed. A ak zadáme PIN, ktorý máme na stravovacej karte kvôli bezpečnosti, bude sa nám 
zobrazovať aj aktuálny zostatok. Aplikáciu Stravovacej karty v mobile si môžeme nahrať do ľubovoľného 
počtu mobilov, aby sme ju mali vždy po ruke. Či už v súkromnom alebo služobnom telefóne. 
 
Výhody pre firmy 

Najväčšou výhodou modernizácie stravných lístkov pre firmy je zjednodušenie a zníženie prácnosti. 

Elektronické lístky sa dobíjajú online, a to priamo na stravovaciu kartu alebo na stravovaciu kartu v mobile. 

Netreba ich ani uskladňovať, ani počítať a prácne rozdávať zamestnancom voči podpisu. Každá väčšia firma 

to ocení.   

Bezpečnosť 

Stravovacia karta v mobile je bezplatná aplikácia od spoločnosti DOXX - Stravné lístky a spĺňa tie najprísnejšie 
kritériá pre bezpečnosť. Okrem zabezpečenej aplikácie si samotný užívateľ chráni Stravovaciu kartu v mobile 
zablokovaním telefónu a transakcie nad 20 € vždy vyžadujú potvrdenie PIN kódom stravovacej karty. 
 
Platby  

Stravovacia karta, či už fyzická alebo v mobile, je svojou funkciou odlišná od bežných platobných kariet. 
Stravovacou kartou v mobile zaplatíme za jedlo v reštauračných a stravovacích zariadeniach a za nákup 
potravín v obchodných sieťach a prevádzkach. Minimálna suma transakcie je 3,38 €, v zmysle zákonom 
stanovej hodnoty pre stravné lístky. Horná hranica platby je obmedzená iba zostatkom na stravovacej karte. 



 

Informáciu o zostatku na stravovacej karte nájdeme po zrealizovanej platbe na každom bločku z POS 
terminálu, alebo si ho jednoducho zistíme na webe, v aplikácii alebo v emaile. 

 
 

 

Pozn.: Vlastnosti podľa stravovacej karty v mobile DOXX 
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DOXX - Stravné lístky je významná slovenská spoločnosť v oblasti zabezpečovania stravných lístkov, benefitných a nápojových 

poukážok. Už niekoľko rokov výrazne inovuje svoje produkty a služby. Výsledkom inovácií spoločnosti DOXX - Stravné lístky je rastúci 

komfort pri online objednávaní stravných lístkov, ktoré šetrí čas a náklady pre firmy. Ďalším významným krokom modernizácie je 

karta DOXX a prvá Stravovacia karta v mobile. Elektronická forma lístkov umožňuje rýchlu bezkontaktnú platbu za obedy a tiež 

zníženie rizika straty cenín.  
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