eStravenky
Elektronické stravné lístky

ELEKTRONICKÉ

PLUSY

Elektronické stravné lístky (eStravenky) sú
modernou náhradou papierových lístkov. Sú
na fpoho Karte DOXX, ktorá poskytuje skvelé
výhody a zastrešuje všetky eProdukty DOXX.

ź
ź
ź
ź
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stravné lístky

eStravenky šetria zamestnávateľom čas
a výdavky. Objednať si ich môžete jednoducho
a pohodlne cez online Zákaznícku zónu, ktorá
je dostupná kedykoľvek.

VÝHODY

pre zamestnávateľa
ź
ź
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ź
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Zníženie administratívy vo rme a úspora času
Bez zdĺhavej distribúcie straveniek zamestnancom
Možnosť ďalších eProduktov a výhod na jednej karte
aj s možnosťou dochádzkovej karty
Rýchla doba doručenia s platnosťou kariet až 9 rokov
Pohodlné objednávanie a spravovanie online cez
Zákaznícku zónu bez návštevy pobočky

pre zamestnanca
eStravenky okamžite na fpoho Karte DOXX
Rýchle platby kartou alebo mobilom už od 0,01 €
Platby sú bezpečné, nad 50 € chránené PINom
Presná platba za obed, bez doplatkov a hotovosti
Emailová a push notikácia
o pohyboch na karte

ź

Prevod zostatku eStraveniek
medzi Kartami DOXX

ź

fpoho prehľad zostatkov,
transakcií a správa Karty
v appke alebo v Účte
držiteľa na
www.doxxlistky.sk

FPOHO POMOCNÍCI
Zákaznícka zóna

Zákaznícka zóna je online pobočka, v ktorej objednávky
vybavíte online na pár kliknutí kedykoľvek:

ź
ź
ź

Pohodlné objednávanie nonstop cez internet

ź
ź

Online úhrada produktov a služieb

Sledovanie objednávok, praktický prehľad dokladov
Dobíjanie online všetkými eProduktami DOXX
(eStravenky, eDaršeky, Rekreačné poukazy)
Prístup viacerých užívateľov k účtu v bezpečnom
prostredí

Účet držiteľa
Každý náš užívateľ má na správu a kontrolu svojej fpoho
Karty DOXX bezplatný účet na webke doxxlistky.sk:

ź
ź
ź
ź

Mobilná appka
Fpoho Karta DOXX je dostupná aj v mobile. Stačí si ju
stiahnuť, aktivovať a môžete ňou pohodlne platiť nielen
za obedy.

ź

Dostupná v Google Play pre Android, v App Store pre
iPhone a v HUAWEI AppGallery. Aktívne platby sú
dostupné pre Androidy a Huawei mobily s NFC
funkciou

ź
ź
ź

Prehľad zostatkov a transakcií

Prehľad zostatkov, transakcií a zmena PIN kódu
Nastavenie notikácií o pohyboch, zablokovanie karty
Prevod medzi kartami DOXX, dobíjanie vlastnými
prostriedkami, vyplatenie fpoho odmien
Zľavový svet, nákupy za eDaršeky, Rekreačný poukaz

Nastavenie notikácií o pohyboch, zablokovanie karty
Prevod medzi kartami DOXX, dobíjanie vlastnými
prostriedkami, vyplatenie fpoho odmien

S eStravenkami a Kartou DOXX

DOSTANETE VIAC

Špeciálne pre držiteľov fpoho Karty DOXX sme
pripravili množstvo super výhod, ktoré im
zlepšujú život.

Dobrý program
Vytvorený pre našich užívateľov na spríjemnenie nielen
pracovných dní:

ź

Týždenná odmena 1 € za 5 obedov z reštaurácií
vo výške aspoň 4,50 € (ročne môžete získať až 52 €)

ź

Bezplatné online podujatia alebo vstupenky na
kultúrne akcie

ź

Super výhodné nákupy so zľavou až do 20 %
u vybraných partnerov

ź

Pravidelné súťaže o skvelé ceny na webe a sociálnych
sieťach

ź

Aktuálny program: www.doxxlistky.sk/dobry‐program/

Bonusovka
Nová moderná karta ideálna najmä pre rodiny:
ź Stvorená pre deti na drobné potravinové nákupy či
pre starých rodičov na prilepšenie
ź Bonusovka má všetky výhody ako fpoho Karta DOXX
s možnosťou presúvať prostriedky medzi kartami

Finmajster
Pohodlné a výhodné poistenie pre každý prípad.
S porovnaním produktov a bez zbytočných poplatkov.

Nepeňažná odmena 500 €
S eStravenkami môžete odmeňovať a motivovať svojich
zamestnancov efektívnejšie. Prispieť na benet môžete
až do výšky 500 €.

Percento z nabitej sumy
Každý držiteľ karty si môže vylepšiť rodinný rozpočet:
ź Za každé nabitie fpoho Karty DOXX eStravenkami
z vlastných peňazí odmieňame skvelým bonusom
vo výške 1 %
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