
Vítejte
v Sodexo účtu
www.sodexo-ucet.cz

Proč jsou benefi ty z volnočasového účtu 
tak výhodné?

Využijte mobilní aplikaci a mějte svůj účet 
stále po ruce
MOBILNÍ APLIKACI MŮŽETE STÁHNOUT DO ZAŘÍZENÍ 
S OPERAČNÍM SYSTÉMEM ANDROID NEBO IOS 

  zobrazení transakcí a zůstatku
  nastavení profi lu a notifi kací
  blokace karty
  speciální nabídky
  vyhledání provozoven
  přihlášení PIN kódem, otiskem 
prstu nebo rozpoznáním obličeje

Kam se mohu obrátit pro pomoc
Pokud Vás zajímají informace ohledně nastavení Vašeho fi remního benefi tového 
programu, kontaktujte své personální a mzdové oddělení.

Pokud Vám něco nefunguje v Sodexo účtu nebo potřebujete poradit, můžete 
kontaktovat podporu společnosti Sodexo na níže uvedených kontaktech.

E-mail: info.cz@sodexo.com
Telefon: 233 113 435

E-mail
info.cz@sodexo.com

Telefon
233 113 435

Zákaznická podpora 
Po – Pá 8.00 – 17.00

HODNOTA V BENEFITECH

HODNOTA VE MZDĚ

1 000 Kč
BENEFITY

1 000 Kč
K DISPOZICI

0 Kč
ODVODY

1 000 Kč
MZDA

740 Kč
K DISPOZICI

260 Kč
ODVODY

Orientační výpočet



Co je to Cafeterie a co Vám přinese?
SODEXO ÚČET JE PORTÁL, KTERÝ SLOUŽÍ PRO PŘEHLED A NÁKUP BENEFITŮ.

Jak nakupovat?
SODEXO VÁM NABÍZÍ HNED NĚKOLIK MOŽNOSTÍ, JAK MŮŽETE SVÝMI PROSTŘEDKY 
ZAPLATIT ZA VYBRANÉ BENEFITY. ABYSTE MOHLI BENEFITY VYUŽÍVAT NAPLNO, 
JE DŮLEŽITÉ TYTO MOŽNOSTI ČERPÁNÍ ZNÁT A POROZUMĚT JIM.

Přihlášení do Sodexo účtu
 DO INTERNETOVÉHO PROHLÍŽEČE ZADEJTE ADRESU WWW.SODEXO-UCET.CZ

KDE MŮŽETE SVÉ BENEFITY ČERPAT?

 Volnočasový účet – nakupovat můžete zboží nebo služby ze všech daňově výhodných 
oblastí – cestování (do maximální výše legislativního limitu 20 000 Kč za kalendářní rok), 
sportu, zdraví, kultury, vzdělávání, zážitků a nákup tištěných knih.

V SODEXU ÚČTU NALEZNETE:

 zůstatky na svých účtech
  přehledný vyhledávač provozoven
  detailní přehled o čerpání svých prostředků
 komplexní nastavení profi lu
  Moje benefi ty pro detailní přehled o svých benefi tech

VOLNOČASOVÝ ÚČET

FLEXI PASS CARD
Platíte s ní stejně snadno jako s běžnou 
bankovní kartou. Celý zůstatek Vašeho 
účtu máte okamžitě k dispozici na Vaší 
Flexi Pass CARD bez nutnosti dobíjení.

PLATBA ČÍSLEM KARTY/ÚČTU
Ideální způsob, pokud se Vám nechce 
na pobočku provozovny. Provozovně 
nadiktujete přes telefon číslo karty/účtu, 
následně Vám přijde potvrzující PIN 
v SMS zprávě, který sdělíte opět 
provozovně a máte zaplaceno. 
Takto snadno si můžete objednat 
například zájezd u Invie. Stačí mít 
ve svém osobním účtu zadané 
bezpečnostní telefonní číslo.

ON-LINE PLATEBNÍ BRÁNA
Pohodlný způsob, jak si vybrat zboží nebo 
služby v partnerském e-shopu a zaplatit 
za něj prostředky z volnočasového účtu.

PLATBA MOBILNÍM TELEFONEM
Stáhněte si aplikaci Sodexo Mobilní 
platba a plaťte pohodlně telefonem 
  přihlášení PIN kódem, otiskem prstu 
nebo rozpoznáním obličeje

  platba na bezkontaktních platebních 
terminálech našich provozoven

  aplikace funguje na telefonech s OS 
Android a funkcí NFC

K PŘÍSTUPU DO APLIKACE 
POTŘEBUJETE ZNÁT:

číslo vaší karty
 bezpečnostní kód

  Tyto údaje naleznete v obálce 
společně s kartou.

  Vámi zvolený libovolný e-mail

JAK SE POPRVÉ PŘIHLÁSIT:

01.  Do internetového prohlížeče zadejte adresu 
www.sodexo-ucet.cz.

02.  Klikněte na odkaz „Jste tu poprvé?”

03.  Zvolte variantu „Jsem uživatel“.

04.  Zadejte celé 16místné číslo karty, toto číslo 
naleznete v horní části dopisu, který jste 
obdržel/a společně s kartou a klikněte 
na „Ověřit“.

05.  Zadejte bezpečnostní kód (naleznete v dopise 
pod svou kartou) a Vámi zvolenou libovolnou 
e-mailovou adresu.

06.  Na danou e-mailovou adresu Vám bude 
zaslán jednorázový odkaz, který Vám 
umožní vytvořit si heslo.

Pokud zapomenete heslo, 
jednoduše si vytvořte nové 
na www.sodexo-ucet.cz. 
Využijte odkaz Zapomenuté 
heslo.


