
Objevte způsob,
jak získat naše služby

výhodněji

úspora až 2 000 Kč měsíčně



Takto můžete uspořit každý měsíc až 2 000 Kč.  

Zvýhodnění se vztahuje na služby od O2: 

internet mobilní i na doma, O2 TV, volání z pevné linky 

i mobilem, a to včetně dobíjení kreditu Extra kartou 

předplacené O2 karty na www.o2.cz

Pro jeho získání jsou zohledněny platby u obchodníků 

a na internetu, výběry z bankomatů a transakce rozložené 

do splátkového programu. 

Inkaso pro platbu vyúčtování za služby od O2 si můžete 

aktivovat na zákaznické O2 lince 800 02 02 02 nebo lince 

Extra karty 840 11 00 44.

Výhody Extra karty 
Úspora až 40 % na služby od O2

Nastavte si ze své Extra karty inkaso pro platbu vyúčtování 

za služby od O2 a plaťte s ní všechny své nákupy. 

Čím více budete kartou platit, tím vyšší bude úspora 

na služby od O2 pro vás i vaše blízké. 

Vždy poslední den v měsíci se podíváme na měsíční 

obrat na vaší kartě. Podle něj vám připíšeme bonus, 

díky kterému může vaše úspora dosahovat až 40 % ceny 

služeb od O2 v daném měsíci. Pokud si do inkasa zahrnete 

i vyúčtování svých blízkých, získáte bonus i k jejich 

vyúčtování.   

V tomto případě
1 148 Kč x 20% = bonus 230 Kč

Platí pro vyúčtování za služby 
od O2, včetně dobití kreditu 
předplacené O2 karty. 

Výše útraty na kartě
za měsíc

více než 20 000 Kč

10 000 – 19 999 Kč

5 000 – 9 999 Kč

2 000 – 4 999 Kč

1 000 – 1 999 Kč

2 – 999 Kč

40 %

30 %

20 %

15 %

10 %

5 %

Výše  získaného 
bonusu

 
1. 5. 31. 5. 10. 6.

Výpis
Extra 
karty

30. 6.2.6.
Na účet Extra 
karty připsán 
bonus 230 Kč

15. 5. 
Vyúčtování za služby od O2 
ve výši 1 148 Kč zaplaceno 

inkasem z Extra karty

20. 6.
Termín splacení dlužné 

částky Extra karty  za měsíc 
květen pro využití   

bezúročného období

1 500 Kč
1× nákup 
v eshopu

1 300 Kč
2× nákup 
potravin

2 200 Kč
2× tankování

bezúročné období

Příklad úspory s Extra kartou

při měsíčním obratu na kartě 5 000 Kč

(např. 2x nákup + 2x tankování + 1x e-shop )

Tarif FREE CZ 749 Kč

Internet Optimal Plus 499 Kč

Sleva za Internet -100 Kč

Celkem 1 148 Kč

Měsíční bonus 20 % - 230 Kč



Sleva minimálně 3 % za platby Extra kartou

O2 odměňuje věrnost svých zákazníků. Proto vám 

na každou platbu kartou v obchodech vybraných partnerů 

O2 Extra výhod dáme okamžitou slevu v minimální výši 3 %.

Aktuální seznam partnerů O2 Extra výhod najdete 

na www.extrakarta.cz

Telefony a tablety výhodněji 
a na splátky s 0% navýšením

Díky Extra kartě si můžete u O2 opakovaně pořídit nový 

telefon nebo tablet na splátky s 0% úrokem. 

Navíc vybrané telefony nebo tablety získáte při platbě 

Extra kartou v O2 Prodejnách výhodněji.

Další výhody Extra karty 
      nákupy bez hotovosti

Díky této kreditní kartě si můžete koupit vše, 

co potřebujete, i když nemáte zrovna našetřeno.

     moderně a bez poplatků

    až 51 dní bez úroků

  
Přehled o všech transakcích, splátkách 

a získaném bonusu najdete na

www.SpravceFinanci.cz

ZDARMA

Jak karta funguje
Extra karta je kreditní karta, na které máte k dispozici 

peníze až do výše dohodnutého úvěrového rámce.

Čím více budete Extra kartou platit u obchodníků nebo na 

internetu, vybírat z bankomatů nebo využívat splátkových 

programů, tím větší zvýhodnění na služby od O2 získáte. 

Pokud navíc Extra kartou zaplatíte alespoň jednou 

v daném měsíci, nebudeme vám účtovat měsíční poplatek 

49 Kč za její vedení.

Jak kartu aktivovat
Kartu vám z bezpečnostních důvodů posíláme 

neaktivní. Aktivujete ji jednoduše zavoláním 

na linku 840 11 00 34. 

Při aktivaci karty si sami a zdarma můžete 

zvolit PIN kód ke své Extra kartě. Díky tomu 

si nemusíte pamatovat další číselnou kombinaci 

– jednoduše si zvolíte číslo, které už dobře znáte. 

Pokud vlastní PIN kód nechcete, automaticky 

vám jej přiřadíme a doručíme v nejbližších dnech 

doporučeně a do vlastních rukou. 

Ochrana karty
Kreditní karta je vybavena čipem pro větší bezpečnost 

a snadnější použití. Kromě toho ji chrání i PIN kód, 

který zadáváte při platbách v obchodech nebo při výběru 

z bankomatu. Doporučujeme si PIN kód zapamatovat 

a nenosit jej v peněžence nebo kabelce společně s kartou. 

Pokud kartu ztratíte, nebo vám ji odcizí, 

volejte ihned na zákaznickou linku: 

z ČR 840 11 00 44

ze zahraničí +420 541 598 888



Kartu chraňte před mechanickým a magnetickým 

poškozením. O vydání náhradní karty žádejte na výše 

uvedené zákaznické lince. 

Bezpečné 
používání karty
Kde můžete kartu používat?

Ve všech obchodech, které přijímají karty MasterCard, 

při výběrech z bankomatu a při platbách na internetu.

Z bezpečnostních důvodů jsme vám na kartě nastavili 

základní limity čerpání:

       týdenní limit pro nákupy v obchodech  –  60 000 Kč

     týdenní limit pro výběry hotovosti – 5 000 Kč

Limit lze měnit, aktuální výši limitu najdete ve výpisu 

ke kartě.

     týdenní limit pro platby na internetu – 3 000 Kč 

Tuto částku si můžete jednoduše navýšit sami na 

www.SpravceFinanci.cz nebo telefonicky na zákaznické 

lince Extra karty.

Bezkontaktní platby

Zaplaťte svou kartou za pár sekund. Extra karta 

je bezkontaktní.

Nakoupíte s ní, aniž byste museli vkládat kartu 

do terminálu. Po aktivaci karty provedete první platbu 

kontaktně (vložením karty do platebního terminálu 

a zadáním PIN kódu), a další nákupy pak zaplatíte pouhým 

přiložením karty k platebnímu terminálu.

U bezkontaktních transakcí do 500 Kč nemusíte, až na 

bezpečnostní výjimky, PIN kód zadávat. V případě nákupu 

nad 500 Kč budete vyzváni k zadání PIN kódu. 

Za bezkontaktní platby, stejně jako za stávající platby 

kartou, neúčtujeme žádný poplatek.

3D Secure

Díky této službě se nemusíte bát zneužití Vaší karty na 

internetu. Každou internetovou platbu je totiž potřeba 

potvrdit jednorázovým kódem, který vám pošleme přímo 

na váš mobil. Služba je zdarma.  

Další možnosti platby

Extra karta je embosovaná. Díky tomu s ní kromě 

internetu i běžných elektronických terminálů zaplatíte 

i u obchodníků s mechanickou čtečkou. V ČR i v zahraničí.

Splátkové programy
Na Extra kartě můžete využívat dva typy splátkových 

programů:

    Peníze na účet

Můžete si převést peníze z karty na váš bankovní účet 

v ČR. A to jakoukoli částku od 3 000 Kč až do výše 

dohodnutého úvěrového rámce. Převedenou částku si 

rozložíte do splátkového kalendáře s jasně stanoveným 

počtem a výší pevných splátek. S penězi můžete 

nakládat, jak chcete.



    Nákup na splátky 

Program umožňuje požádat o rozložení vybraného 

nákupu nad 3 000 Kč, uskutečněného v daném měsíci, 

do splátkového kalendáře s jasně stanoveným počtem 

a výší pevných splátek.

Pokud si pořídíte nový telefon či tablet od O2, můžete 

si nákup rozložit do pravidelných splátek s 0% úrokem.

Co navíc získáte díky splátkovým programům?

     Nižší úrokovou sazbu – převedenou částku vám budeme 

úročit výhodněji, než je vaše standardní sazba na kartě.

    Volbu výše splátky – sami si zvolíte délku splácení 

a tím i pevnou výši měsíčních splátek z této částky. 

  Díky Extra kartě si můžete u O2 opakovaně  

pořídit nový telefon nebo tablet na splátky  

s 0% úrokem.

Další výhody splátkových programů jsou:

     služba je zdarma

     neplatíte poplatky za převod peněz

Peníze si převedete na www.SpravceFinanci.cz  

nebo zavoláním na 840 11 00 44.

Rozklad nákupu u O2 na splátky s 0% úrokem je možný 

pouze telefonicky. 

Pro rychlé vyřízení si připravte svou Extra kartu, 

číslo smlouvy, rodné číslo a v případě využití služby 

Peníze na účet také číslo vašeho bankovního účtu v ČR, 

na který chcete částku poslat.

Jak splácet
Měsíčně stačí splácet jen 4 % z nesplacené dlužné 

částky – min. 400 Kč. Pokud využijete některý ze 

splátkových programů, bude součástí měsíční splátky 

navíc i jedna splátka z každého z nich.

Přesnou výši splátek se dozvíte vždy z aktuálního výpisu 

nebo na www.SpravceFinanci.cz

Zaplatit můžete i jakoukoliv vyšší částku, než je stanovená 

minimální splátka. Samozřejmě můžete celou dlužnou 

částku zaplatit i naráz.

Splácením si obnovujete váš disponibilní zůstatek na kartě 

pro další čerpání.

Splátky plaťte tak, aby vždy nejpozději  

do 20. dne následujícího měsíce dorazily 

na náš účet.

Celkovou výši vyčerpané částky se dozvíte v podrobném 

měsíčním výpisu nebo na www.SpravceFinanci.cz

Jak vracet peníze na kartu?

      bankovním převodem z běžného účtu kterékoliv 

banky v ČR

     poštovní poukázkou

     kuponem na více než 4 500 terminálech SAZKA  

Platit můžete na všech terminálech SAZKA po celé 

republice, kromě těch umístěných na České poště s.p. 

Stačí uvést speciální kód (kupon s čárovým kódem), 

který naleznete ve svém výpisu.

 Číslo účtu a variabilní symbol pro úhradu měsíčních 

splátek jsou uvedeny vždy ve vašem výpisu nebo 

na www.SpravceFinanci.cz



Správce financí
Díky naší internetové aplikaci www.SpravceFinanci.

cz budete mít přístup ke své kartě 24 hodin denně, 

7 dní v týdnu. A zdarma.

Získáte zde přehled o předepsaných a zaplacených 

splátkách i o všech transakcích. Víte, kolik máte peněz 

na své další nákupy.

Snadno zde zvýšíte limit karty pro nákupy na internetu, 

pošlete peníze z karty na svůj bankovní účet nebo změníte 

kontaktní údaje.

Díky dokonalému zabezpečení se k důvěrným informacím 

dostanete jen vy.

Stačí se registrovat na www.SpravceFinanci.cz

Elektronické  
měsíční výpisy
Pokud si budete přát, budeme vám posílat Elektronický 

měsíční výpis.

Zavolejte na telefonní číslo 840 11 00 44 

od pondělí do pátku 8.00 – 18.00 hod., nebo nám 

pošlete e-mail na info@extrakarta.cz a uveďte své 

jméno, příjmení, variabilní symbol / číslo smlouvy 

nebo jiný identifikační údaj a svou e-mailovou 

adresu, na kterou máme výpis posílat.

První Elektronický měsíční výpis vám pošleme hned  

v následujícím měsíci po zřízení. Elektronické výpisy jsou 

zdarma a nenahrazují standardní papírovou formu výpisu.

Až 51 dní bez úroku
Pokud vyčerpanou částku z kreditní karty splatíte 

do 20. dne následujícího měsíce, máte všechny nákupy 

kartou v daném měsíci bez úroků.

Bezúročné období se nevztahuje na transakce rozložené 

do splátkových programů a výběry z bankomatů.  

O výši částky k úhradě pro využití bezúročného období 

vás informujeme ve výpisu.

Transakce  
pod kontrolou

Se službou SMS INFO budete mít pohyb 

vašich peněz stále pod kontrolou. Po každé 

uskutečněné platbě, výběru z bankomatu nebo 

zaslání peněz z karty na váš účet vám pošleme 

potvrzující SMS zprávu. Dáme vám také vědět, 

jakmile dorazí peníze na náš účet. 

Z každé zprávy se navíc dozvíte, kolik peněz ještě máte 

k dispozici na své nákupy. Podrobnější informace najdete 

na www.SpravceFinanci.cz

Pokud službu SMS INFO ještě nevyužíváte, jednoduše 

si ji aktivujte zavoláním na telefonní číslo 840 11 00 44.



Pojištění
Díky pojištění od České pojišťovny ZDRAVÍ a.s. zajistíte sebe 

a svou rodinu v případě nepříznivých životních událostí, 

jako je dlouhodobá nemoc, ztráta zaměstnání či ukončení 

podnikání, přiznání invalidity nebo úmrtí. 

Pro sjednání Pojištění výdajů a Pojištění zneužití karty si 

můžete sjednat na zákaznické lince 840 11 00 44, pokud 

jste tak již neučinil při podpisu smlouvy.

Pojištění výdajů 

V nenadálých životních situacích pojišťovna zaplatí přímo 

vám nebo vaší rodině po dobu trvání pojistné události za 

každý měsíc 2 000 Kč, nebo jednorázově zaplatí 50 000 Kč.

Zvolit si můžete jeden z následujících balíčků s pojistným 

krytím podle vašich potřeb: 

Balíček Standard:

     pojištění invalidity 3. stupně následkem nemoci či úrazu

    úmrtí následkem úrazu

Balíček Plus:

    pojištění pracovní neschopnosti následkem nemoci 

či úrazu

    invalidity 3. stupně následkem nemoci či úrazu

     úmrtí následkem úrazu

Balíček Premium:

    pojištění ztráty příjmu ze zaměstnání či podnikání

    pracovní neschopnosti následkem nemoci či úrazu

     invalidity 3. stupně následkem nemoci či úrazu

   úmrtí následkem úrazu

Co hradí pojišťovna

Pojistné riziko Částka plnění

pracovní neschopnost
(trvající nepřetržitě déle 
než 60 kalendářních dní)

2 000 Kč měsíčně  
(po dobu  trvání pracovní 
neschopnosti,  max. 
6 měsíčních plnění   
z každé pojistné události)

ztráta zaměstnání / 
ukončení  podnikání 
(trvající nepřetržitě  déle 
než 60 kalendářních 
dní  od registrace na 
příslušném  úřadu práce)

2 000 Kč měsíčně 
(po dobu  trvání 
nezaměstnanosti,  max. 
6 měsíčních plnění   
z každé pojistné události)

invalidita 3. stupně 50 000 Kč jednorázově

úmrtí následkem úrazu 50 000 Kč jednorázově



Pojištění zneužití karty

Nakupujte bez obav, že vám kartu někdo ukradne 

a zneužije. Pojištění kryje finanční škodu vzniklou 

zneužitím karty při jejím odcizení nebo ztrátě, 

a to do 48 hodin před blokací karty.

Pojištěni jste i v případě násilného trestného činu 

vedoucího k nucenému výběru a odcizení hotovosti. 

Navíc pojištění zaplatí i náklady na znovupořízení 

mobilního telefonu, dokladů a klíčů odcizených 

spolu s kartou.

Pojištění zneužití karty poskytuje pojistné krytí 

pro případy:

    finanční škody následkem zneužití karty

    odcizení mobilního telefonu

     ztráty/odcizení klíčů

    ztráty/odcizení dokladů

Co hradí pojišťovna

Pojistná ochrana Částka plnění

náhrada finanční škody 
 následkem zneužitím karty

až 4 000 Kč + poplatek
za vydání nové karty

náhrada odcizeného 
 mobilního telefonu

až 2 000 Kč

náhrada ztracených/
odcizených klíčů

až 2 000 Kč

náhrada ztracených/
odcizených dokladů

až 2 000 Kč

Jak postupovat v případě pojistné události?

841 11 11 32 (Po – Pá 8.00 – 18.00 hod.)

info@zdravi.cz

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.,  

Na Pankráci 1720/123, 140 00 Praha 4

www.zdravi.cz

Pravidla pro výplatu pojistného plnění se řídí pojistnou 

smlouvou a pojistnými podmínkami, které jsou k dispozici 

na stránkách www.homecredit.cz

K nahlášení pojistné události použijte tiskopis „Oznámení 

pojistné události“.

Najdete ho na www.zdravi.cz, www.homecredit.cz, nebo 

si o něj můžete zažádat telefonicky i písemně poštou. 

Formulář jednoduše vyplníte a odešlete pojišťovně.

V případě změny v pojištění bude Společnost o těchto 

změnách zákazníka informovat písemně nebo 

prostřednictvím webové stránky www.homecredit.cz



Zákaznická linka Extra karty 840 11 00 44 

Po – Pá 8.00 – 18.00

www.o2.cz/extrakarta

www.SpravceFinanci.cz

info@extrakarta.cz

Poskytovatelem Extra karty pro zákazníky O2 a O2 Family je Home Credit a.s.,  
Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČO: 26978636, zapsaná v oddíle B, 

vložce 4401 OR vedeného Krajským soudem v Brně.PR
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