MOBILNÍ PLATBY
PŘES APLIKACI BENZINA
bankovní kartou nebo fleetovou TANKARTOU EASY
Postup pro správné nastavení aplikace:
Pokud si uživatel zvolí platbu výhradně bankovní kartou, není povinná registrace. Stačí využít funkce „Přidat kartu“. Systém poté strhne
z vaší karty 1 Kč, která je posléze vrácena zpět na účet.
Číslo bankovní karty může být přiděleno jenom jednomu uživateli, nemůže být sdíleno s ostatními uživateli v BENZINA aplikaci.

REGISTROVANÝ UŽIVATEL
Uživatel je zaregistrován na zákaznickém portálu tankarta.cz a používá TANKARTU EASY:
V mobilní aplikaci se přihlaste přes „Připojit účet“ stejnými přihlašovacími údaji, které používáte k přihlášení na zákaznickém portálu
tankarta.cz. Všechny údaje včetně karty/karet TANKARTA EASY se zobrazí v aplikaci.

Následně si aplikace vyžádá ověření identity uživatele přes e-mail, který uživatel zadal na portálu.
Po dokončení přihlášení k účtu se TANKARTA EASY automaticky přidá do BENZINA aplikace.

NEREGISTROVANÝ UŽIVATEL
Neregistrovanou kartu TANKARTA EASY nelze přidat do BENZINA aplikace!
Pokud si uživatel zvolí platbu kartou TANKARTA EASY, je povinná registrace na webovém portálu tankarta.cz. Pro registraci karty je
nutné zadat třímístný registrační kód karty obdržený při její koupi.
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Po vyplnění všech požadovaných údajů ohledně registrace karty a uživatele obdrží uživatel e-mailem potvrzení o zpracovávání
požadavku (zpracování trvá 30 min.).

Následně e-mailem obdržíte instrukce k nastavení hesla pro nový účet:

V mobilní aplikaci se přihlaste přes „Připojit účet“ stejnými přihlašovacími údaji, které používáte k přihlášení na zákaznickém portálu
tankarta.cz, všechny údaje včetně karty/karet TANKARTA EASY se zobrazí v aplikaci.
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Přidání CIZÍ TANKARTY EASY
Pokud chcete v mobilní aplikaci využívat cizí kartu (např. manžela/manželky), zadejte či naskenujte číslo karty na zadní straně. Vlastník
karty musí tuto žádost o přidání karty povolit na portálu tankarta.cz v sekci Karty – Žádosti o přidání karty. Vlastník karty může svoji kartu
poskytnout maximálně 3 uživatelům.
-> Moje karty -> Přidat tank kartu. Opište/naskenujte číslo karty, které
V mobilní aplikaci přejděte do nastavení -> horní pravý roh
najdete na zadní straně, a s vlastníkem karty sdílejte svoje číslo ID.

V tuto chvíli se TANKARTA EASY přidá do seznamu karet. Karta čeká na ověření vlastníkem karty.
Vlastník karty musí požadavek schválit na portálu tankarta.cz v sekci Karty -> BENZINA APLIKACE – žádosti o přidání karty:

Schválení provedete v pravé části zvolením tří teček

a potvrzením možnosti Schválit.
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Požadavek je nutné ještě ověřit e-mailem či SMS.

Potvrzením e-mailu se TANKARTA EASY autorizuje v mobilní BENZINA aplikaci.

Dobití TANKARTY EASY
Dobíjení vaší TANKARTY EASY zůstává stejné jako doposud, t.j. dobít si ji můžete převodem nebo na čerpací stanici platební kartou.
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