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České dráhy, a.s.
Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 110 15
DIČ: CZ70994226

Doklad o zaplacení
číslo: *2-0084-998

Držitel: Martin BARTOŠ
Datum nar.: 13.06.1974
Platnost: Do: 12.12.2020
Osob: 1 Třída: Cena: 1100 Kč
Druh jízdného: Zaměstnanecké jízdné (prolongace) pro rok 2020

Placeno kartou
Číslo objednávky: 3046 508 00

Datum zaplacení dokladu v e-shop ČD: 27.2.2020 Cena včetně DPH 10 %

Tento doklad není jízdenka a nelze ho použít k přepravě.

Oprávněný držitel: Martin BARTOŠ
In Karta číslo: 9 203 1129 103 004 045 3

Kód transakce: 8 7 P G X 2

Po zaplacení v e-shop ČD doporučujeme provést následnou aktualizaci In Karty u pokladní přepážky ČD nebo na příslušném personálním
útvaru dle evidence jízdních výhod. Prolongační částku lze v e-shop ČD uhradit současně pro více držitelů najednou postupným vložením
dokladů do nákupního košíku. Potvrzení o úhradě prolongace bude po zaplacení vystaveno ke každé In Kartě jednotlivě. Úhradu prolongační
částky lze provést i na nevyrobenou In Kartu (k tomu je nutné znát přidělené číslo In Karty, které žadateli sdělí personalista personálního útvaru
dle evidence držitele jízdních výhod).

V období vyhlášené prolongace je nutné každoročně doložit potvrzení o pobírání invalidního důchodu (do věku 65 let)a u pozůstalých potvrzení
o pobírání vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu. Tato potvrzení musí mít platnost od doby vyhlášeného prolongačního období.
Držitel předkládá (doloží osobně nebo zašle doporučenou poštou či v elektronické podobě naskenované e-mailem) potvrzení na jedno z
Evidenčních center jízdních výhod pro důchodce a pozůstalé (ECJV) - kontakty naleznete na adrese:
http://www.ceskedrahy.cz/kariera/zamestnanecke-vyhody/aktuality/-7035/. Držitelé mohou využít služeb ECJV dle svého výběru.
Doporučujeme kontaktovat ECJV nejblíže místu svého bydliště a se svými požadavky se vždy obracet pouze na toto jedno pracoviště.
Upozorňujeme, že z důvodu evidence je nutné uvést na potvrzení o pobírání sirotčího důchodu jméno a příjmení oprávněné osoby + datum
narození. Potvrzení nelze odevzdat u pokladní přepážky ČD!

Kompletní informace k prolongaci, včetně postupu pořízení časových příplatků a zakoupení jednorázového příplatku naleznete v Metodickém
pokynu k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD. Pokyn je k dispozici na personálních útvarech dle evidence držitele
jízdních výhod, pro důchodce na ECJV; pro zaměstnance ČD, a.s. je také zveřejněn v IS NORMIS.


