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Krok 1: 

Vlastník karty na portálu tankarta.cz musí  

povolit obecné pravidlo sdílení karet v rámci 

mobilní aplikace. Na úvodní obrazovce portálu 

zvolte v pravém horním rohu nastavení –  

ozubené kolečko  . Zvolte záložku „Sdílení  

karet“, zaškrtněte možnost „Povolit přidávání 

karet z mobilní aplikace“ a potvrďte tlačítkem 

„Uložit“. 

Bez dokončení tohoto kroku nebude držiteli 
umožněno přidání karty do aplikace.

Povolení přidání karet na portálu

Krok 2:  

Jednotlivé požadavky na schválení od uživatelů 

mobilní aplikace musí vlastník karty schválit na 

portálu tankarta.cz v sekci Karty -> BENZINA  

aplikace – žádosti o přidání karty. 

Dohledání žádostí o schválení 

Krok 3: 

Pro schválení využívání TANKARTY je nutné,  

aby pole „Označení“ bylo vyplněno. Do tohoto  

pole vlastník zadá identifikátor, dle kterého  

bude schopen rozpoznat, kdo kartu využívá.

Vyplnění potřebných údajů 

Přidání TK BUSINESS pro vlastníka karty

Pokračování 
na další straně
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Krok 4:

Schválení provedete v pravé části zvolením 

tří teček ··· a potvrzením možnosti „Schválit“.  

V případě, že vlastník má v seznamu více žádostí 

ke schválení, lze je schválit hromadně, a to jejich 

označením a následným kliknutím na možnost 

„Schválit“. Hromadné schválení je však možné,  

jenom pokud je pole „Označení“ vyplněno ve  

všech žádostech. Pokud tomu tak není,  

schválení neprojde.

Krok 5:

Požadavek je nutné ještě ověřit e-mailem či SMS.

Krok 6: 

Potvrzením e-mailu se TANKARTA BUSINESS autorizuje v BENZINA aplikaci.

Úspěšná autorizace

Ověření

Schválení žádostí

Přidání TK BUSINESS pro vlastníka karty
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