
Karta, ktorá sa Vám
zloží na volania

Každá platba sa Vám ráta, takže čím častejšie  
Extra kartou platíte, tým väčší bonus  

na Vašu O2 faktúru získate.

až 10 €každý mesiacna O2 faktúru



Výhody Extra karty
Až 10 € bonus na O2 faktúru

Využívajte Extra kartu na platenie O2 faktúr v internetovej 

zóne Moje O2 na www.mojeo2.sk. Plaťte s ňou aj všetky 

svoje nákupy a ďalšie mesačné výdavky. Každá platba 

sa Vám ráta, takže čím častejšie Extra kartou platíte, 

tým väčší bonus na O2 faktúru získate.

Vždy posledný deň v mesiaci sa pozrieme na mesačný 

obrat potvrdených transakcií na Vašej karte. Podľa 

neho Vám pripíšeme bonus na účet Extra karty až 

do výšky 10 €.

Bonus na O2 faktúru Vám prevedieme po skončení 

kalendárneho mesiaca do druhého pracovného dňa 

na Váš kartový účet. Získaný bonus Vám zníži celkovú 

dlžnú sumu na Extra karte. 

Ak využívate služby O2 Fér s dobíjaním kreditu, aj Vy 

môžete s našou kartou ušetriť. Stačí, ak si budete 

pravidelne dobíjať svoj kredit Extra kartou na stránkach 

www.mojeo2.sk.

Na získanie bonusu zohľadňujeme platby u obchodníkov 

a na internete, výbery z bankomatov, transakcie rozložené 

do splátkového programu a prevody na účet.

Extra bonus za platbu Extra kartou 

Ak budete navyše kartou nakupovať u vybraných 

partnerov Extra karty, získate Extra bonus za platbu  

Extra kartou. Bonus Vám na kartu pripíšeme v okamihu 

potvrdenia platby od partnera.

Aktuálny zoznam partnerov, u ktorých môžete získať 

Extra bonus, nájdete na webe www.extrakarta.sk.  

Aktuálny stav na Vašej karte a výšku získaných  

bonusov môžete kedykoľvek sledovať v Správcovi  

financií na www.extrakarta.sk/spravca alebo  

www.SpravcaFinancii.sk a tiež v pravidelných 

mesačných výpisoch. 

Ďalšie výhody Extra karty 
      nákupy bez hotovosti  

Vďaka tejto kreditnej karte si môžete kúpiť všetko, 

čo potrebujete, aj keď nemáte práve našetrené.

     moderne a bez poplatkov

    až 51 dní bez úrokov

 Mesačné platby Extra kartou Výška bonusu

 10 – 100 € 1 € 

 100,01 – 300 € 5 € 

 300,01 – 500 € 7 € 

 500,01 € a vyššie  10 €

Výška získaného bonusu na O2 faktúru

Prehľad o všetkých transakciách,  
splátkach a získaných bonusoch nájdete 
v Správcovi financií. 



Ako karta funguje
Extra karta je kreditná karta, na ktorej máte k dispozícii 

peniaze do výšky dohodnutého úverového rámca.

Čím viac budete Extra kartou platiť u obchodníkov alebo 

na internete, vyberať z bankomatov, využívať splátkové 

programy alebo zasielať peniaze na účet, tým väčší bonus 

získate. 

Ak navyše Extra kartou zaplatíte aspoň raz v danom 

mesiaci v min. výške 1 €, nebudeme Vám účtovať 

mesačný poplatok 1,70 € za jej vedenie.

Ako kartu aktivovať
Kartu Vám z bezpečnostných dôvodov zašleme 

neaktívnu, jednoducho si ju aktivujete zavolaním 

na telefónne číslo 0850 111 770.

Pri aktivácii karty si sami môžete bezplatne 

zvoliť PIN kód (osobné identifikačné číslo) 

ku svojej Extra karte. Vďaka tomu si nemusíte 

pamätať ďalšiu číselnú kombináciu – jednoducho 

si zvolíte číslo, ktoré si už pamätáte. Ak si 

vlastný PIN kód zvoliť nechcete, automaticky 

Vám ho priradíme a v nasledujúcich dňoch Vám 

ho zašleme v samostatnej zásielke doporučene 

do vlastných rúk. 

Koľko Vás bude karta stáť? 
Za vydanie Extra karty neplatíte. Ak s kartou spravíte 

aspoň jednu transakciu v minimálnej výške 1 €, nebudete 

platiť ani za vedenie Vášho kartového účtu. Za nákupy 

v obchodoch doma a v zahraničí tiež neplatíte žiadne 

poplatky. Rovnako bezplatný je aj mesačný výpis. Bližšie 

informácie nájdete v Sadzobníku poplatkov a odmien 

na www.extrakarta.sk.

Bezpečné  
používanie karty
Kreditná karta má čip pre väčšiu bezpečnosť a jednoduchšie 

použitie. Okrem toho ju chráni aj PIN kód, ktorý zadávate 

pri platení v obchodoch alebo pri výbere z bankomatu. 

Odporúčame Vám zapamätať si PIN kód a nenosiť ho 

v peňaženke či v kabelke spoločne s kartou. 

Ak kartu stratíte alebo Vám ju odcudzia,  

volajte ihneď na zákaznícku linku 0850 111 166,  

zo zahraničia +421 337 767 246.

Kartu chráňte pred mechanickým a magnetickým 

poškodením. O vydanie náhradnej karty môžete  

požiadať  na vyššie uvedenej zákazníckej linke. 

Kde môžete kartu používať?

Vo všetkých obchodoch, ktoré prijímajú karty 

MasterCard, pri výberoch z bankomatu  

a pri platbách na internete.

Z bezpečnostných dôvodov sme Vám na karte nastavili 

tieto základné týždenné limity na čerpanie: 

   na nákupy v obchodoch: 2 000 € 

    na výbery v hotovosti:166 €  

(podľa údajov vo Vašom výpise) 

   na platby na internete: 300 €

  (Túto sumu Vám môžeme dočasne zvýšiť až na 400 € 

na našej infolinke 0850 111 166 alebo si ju môžete 

jednoducho sami dočasne zvýšiť v Správcovi financií).



Extra karta  
nielen na nákupy
Extra kartu môžete využiť aj iným spôsobom na úhradu 

Vašich výdavkov. S kartou môžete:

    vyberať peniaze z bankomatu, napr. na miestach, 

kde sa nedá platiť bezhotovostne,

    poslať peniaze na ľubovoľný účet na Slovensku 

už od sumy 1 €. Takto môžete napr. uhrádzať aj Vaše 

mesačné náklady na domácnosť.

Na výbery z bankomatov a platby z účtu sa nevzťahuje 

bezúročné obdobie. 

Ako na väčšie nákupy
Chystáte väčší nákup do domácnosti za viac ako 100 €? 

Ak už teraz viete, že ho budete splácať dlhšie ako je 

51-dňové bezúročné obdobie, odporúčame Vám využiť 

splátkový program Nákup na splátky. Umožní Vám 

rozložiť si vybraný nákup do splátkového kalendára s jasne 

definovaným počtom a výškou splátok a s výhodnejšou 

úrokovou sadzbou. 

Čo získate navyše vďaka splátkovým programom? 

     Nižšiu úrokovú sadzbu – dlžnú sumu Vám budeme 

úročiť výhodnejšie, než je štandardná úroková sadzba 

na Vašej karte.

    Voľbu výšky splátky – zvolíte si dĺžku splácania 

a pevnú výšku mesačných splátok podľa Vašich možností 

a potrieb. 

Peniaze si prevediete prostredníctvom Správcu financií  

alebo telefonicky na 0850 111 166.

Bezkontaktné platby

Extra karta je vybavená bezkontaktnou technológiou 

na rýchle, pohodlné a bezpečné platby. Vďaka tejto 

technológii môžete nakúpiť bez toho, aby ste museli 

zadať PIN alebo vkladať kartu do čítacieho zariadenia. 

Nákupy do 20 € tak môžete zaplatiť jednoduchým 

priložením karty k platobnému terminálu. 

Po aktivácii karty treba prvú platbu vykonať kontaktne 

(vložením karty do platobného terminálu a zadaním 

PIN-u). Každú ďalšiu platbu už môžete uhradiť 

bezkontaktne. Bezkontaktná platba je pritom rovnako 

bezpečná ako platba kontaktným spôsobom. 

Zabezpečenie platieb na internete

Vďaka 3D Secure od MasterCard sa nemusíte obávať 

zneužitia Vašej karty na internete. Každú online platbu 

potvrdíte jednorazovým kódom, ktorý Vám pošleme 

v SMS správe priamo do Vášho mobilu. Takto jednoducho 

si overíme, že platbu vykonávate Vy a nikto iný.



Koľko môžem minúť
Na Vašej Extra karte máte nastavený tzv. úverový rámec. 

Jeho výšku ste si zvolili pri podpise zmluvy o Extra karte. 

Pred prvou platbou kartou sa zostatok k čerpaniu 

rovná úverovému rámcu. Každým nákupom sa zostatok 

na čerpanie znižuje. Splácaním sa zostatok zvyšuje  

až do výšky dohodnutého úverového rámca.  

Aktuálny zostatok k čerpaniu sa dozviete na  

www.SpravcaFinancii.sk. 

Ako splácať
Každý mesiac Vám zašleme výpis za predchádzajúce 

obdobie. Následne sa môžete rozhodnúť, či splatíte  

celú sumu alebo len min. splátku. Minimálna splátka 

je vo výške 4% z dlžnej sumy, min. 12 €. Presnú 

sumu minimálnej splátky nájdete vo Vašom výpise 

alebo v Správcovi financií. 

Ak využívate niektorý zo splátkových programov, súčasťou 

mesačnej splátky bude navyše aj jedna splátka z každého 

z nich.

Splátky plaťte tak, aby vždy najneskôr do 20. dňa 

nasledujúceho mesiaca boli pripísané na náš účet. 

Splátky môžete uhrádzať niekoľkými spôsobmi  

    Bankovým prevodom zo svojho bežného účtu 

v ľubovoľnej banke na Slovensku. 

   Poštovým poukazom, ktorý nájdete v každom výpise. 

 Číslo účtu a variabilný symbol na úhradu mesačných 

splátok sú uvedené vždy vo Vašom výpise alebo  

v Správcovi financií. 

Až 51 dní bez úroku
Ak vyčerpanú sumu z kreditnej karty splatíte 

do 20. dňa nasledujúceho mesiaca, budete mať 

všetky nákupy kartou v danom mesiaci bez úrokov.

Bezúročné obdobie sa nevzťahuje na transakcie rozložené 

do splátkových programov, výbery z bankomatov  

a na posielanie peňazí na účet. O výške sumy na úhradu 

na využitie bezúročného obdobia Vás budeme informovať 

vo výpise. 

190 €

20 €

150 €

90 €

450 €

Mesačný obrat na karte

Príklad platby min. splátky 4 %:

min. splátka 4 %,
t. j. 18 €

1. 7. 31. 7. do 20. 8.

2 x nákup

platba O2 faktúry

2 x tankovanie

prevod peňazí na účet

spolu



Transakcie  
pod kontrolou

So službou SMS INFO budete mať pohyb 

Vašich peňazí stále pod kontrolou. Po každej 

uskutočnenej platbe, výbere z bankomatu 

alebo po zaslaní peňazí z karty na Váš účet 

Vám pošleme potvrdzujúcu SMS správu. 

Takisto Vám oznámime, keď prídu peniaze 

na náš účet. 

Z každej správy sa navyše dozviete, koľko peňazí ešte 

máte k dispozícii na svoje nákupy. Podrobnejšie informácie 

nájdete v Správcovi financií.

Ak službu SMS INFO ešte nevyužívate, jednoducho si ju 

aktivujte zavolaním na telefónne číslo 0850 111 166.

Dobry den, kartou 
5334 **** **** 0000 
ste vybrali z bankomatu 
200 EUR. Disponibilny 
zostatok na karte je 
2800 EUR. Home 
Credit Slovakia, a.s.

Správca financií
Vďaka bezplatnej aplikácii Správca financií máte  

k informáciám o Vašej karte pohodlný prístup  

24 hodín denne, 7 dní v týždni. Stačí, ak sa zadarmo 

registrujete na www.extrakarta.sk/spravca  

alebo na www.SpravcaFinancii.sk.

Registrácia je jednoduchá a nezaberie Vám viac ako 

2 minúty.

Vďaka Správcovi financií budete mať dokonalý 

prehľad o všetkých transakciách na Vašej Extra karte,  

ale aj o predpísaných a zaplatených splátkach. Viete, 

koľko máte peňazí na ďalšie nákupy, a vidíte aj výšku 

získaných bonusov.

Umožní Vám napríklad dočasne zvýšiť limit karty 

na nákupy na internete, sledovať výšku získaného Extra 

bonusu, posielať peniaze z karty na ľubovoľný účet v SR 

alebo meniť Vaše kontaktné údaje.

Vďaka dokonalému zabezpečeniu sa k dôverným 

informáciám dostanete iba Vy. 

Elektronické  
mesačné výpisy
Ak nemáte radi papierové výpisy, môžete požiadať 

o bezplatné zasielanie Elektronického mesačného 

výpisu na Vašu e-mailovú adresu. 

Stačí zavolať na telefónne číslo  

0850 111 166.

Prvý Elektronický mesačný výpis môžete očakávať 

už v nasledujúcom mesiaci po jeho zriadení.



Poistenie proti zneužitiu 
karty
Využívajte Extra kartu bez obáv, že ju niekto ukradne 

a zneužije. Ak by sa tak predsa len stalo, okamžite nás 

informujte a kartu zablokujeme. 

Poistenie kryje finančnú škodu do výšky 100 € 

vzniknutú zneužitím karty pri jej odcudzení 

alebo strate, a to do 48 hodín pred zablokovaním 

karty. Poistení ste aj v prípade násilného trestného 

činu vedúceho k nútenému výberu a k odcudzeniu 

hotovosti. 

Ak Vám spolu s kartou ukradli aj mobilný telefón, 

poisťovňa Vám uhradí škodu do výšky 75 €. V prípade 

straty alebo odcudzenia kľúčov či dokladov poisťovňa 

môže preplatiť súvisiace náklady až do výšky 66,50 €.

Cena poistenia proti zneužitiu karty je 0,50 €/mesiac.

Poistenie výdavkov
Splatiť výdavky v prípade, že Vás zastihne nepriaznivá 

životná udalosť, nemusí byť jednoduché. Poistenie 

výdavkov pomôže uhrádzať splátky a vzniknuté náklady.

Poisťovňa zaplatí priamo Vám alebo Vašej rodine počas 

trvania poistnej udalosti za každý mesiac 66 € alebo 

jednorazovo zaplatí 1 660 €.

Zvoliť si môžete jeden z nasledujúcich balíčkov s poistným 

krytím podľa Vašich potrieb:

Poistite seba a kartu 
pred rizikami
Pre zabezpečenie Extra karty robíme maximum. 

Využívame najmodernejšie technológie, zamestnávame 

odborníkov a Vaše platby na internete chráni 3D Secure 

od MasterCard.

Napriek tomu môžu v živote nastať situácie, ktoré 

nemôžeme predvídať, ani im efektívne zabrániť.  

Preto Vám k Extra karte ponúkame aj poistenie.



Poistné krytie
Balíček 

Standard
Balíček 

Plus
Balíček 

Premium

Strata 
zamestnania/
ukončenie 
podnikania 
(trvajúce nepretržite 
dlhšie ako  
60 kalendárnych dní 
od registrácie 
na príslušnom úrade 
práce)

Poistné plnenie 66 €/
mesiac počas trvania 
nezamestnanosti,
max. 6 mesačných
plnení

Nie Nie

3,29 €
mesačne

Pracovná 
neschopnosť 
(trvajúca nepretržite
dlhšie ako  
60 kalendárnych dní)

Poistné plnenie  
66 €/mesiac počas 
trvania pracovnej 
neschopnosti,
max. 6 mesačných 
plnení

Nie

2,29 €
mesačne

Invalidita
(pri balíčku Standard 
iba v prípade 
spôsobenia úrazom)
Poistné plnenie  
1 660 € jednorazovo

0,47 €
mesačne

Smrť úrazom
Poistné plnenie  
1 660 € jednorazovo

Viac informácií vrátane spôsobu oznamovania poistných 

udalostí nájdete na stránke www.homecredit.sk.

Nezabudnite, že každý 
nákup a platba sa Vám 
počíta. Čím častejšie 
budete Extra kartou 
platiť, tým väčší bonus 
každý mesiac získate.



Zákaznícka linka Extra karty 0850 111 166 

Po – Pi 8.00 – 18.00

www.extrakarta.sk

www.SpravcaFinancii.sk

info@extrakarta.sk

Poskytovateľom Extra karty je spoločnosť Home Credit Slovakia, a. s.,
Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO: 36234176,  
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava,  
oddiel: Sa, vložka č.: 10130/TPR
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