AKO SA STAŤ POUŽÍVATEĽOM
Konto IDS BK je služba, ktorá je poskytovaná ku všetkým bezkontaktným čipovým

kartám (ďalej len „BČK“) akceptovaným v rámci IDS BK. Prostredníctvom Konta máte
prístup k informáciám:
•
•
•
•

o platnosti BČK,

o zostatku na účte elektronickej peňaženky (ďalej len „EP“),

o platných predplatných cestovných lístkoch (ďalej len „PCL“),

o prehľade pohyboch na účet EP a o cestovných lístkoch zakúpených

prostredníctvom nej.
Registrácia

Pre vstup do Konta sa musíte zaregistrovať. Registráciu vykonáte vyplnením údajov
požadovaných v časti Registrácia. Zadané údaje slúžia na overenie Vášho vzťahu
k zadanému SNR číslu BČK.

Registrácia nie je nutná len v takom prípade, ak už máte registráciu v eShope
Dopravného podniku Bratislava (ďalej len „DPB“) alebo Slovak Lines (ďalej len „SL“).
V takomto prípade stačí, aby ste sa prihlásili údajmi z už existujúceho účtu.
Prihlásenie
Pre vstup do Konta je nutné prihlásiť sa. Prihlasovacie údaje si zadávate pri registrácii
v Konte, alebo ste ich získali pri nákupe v eShope DPB alebo SL.
Po prihlásení
Po prihlásení sa dostanete na hlavnú stránku Konta, na ktorej sa zobrazia údaje o Vašej

zaregistrovanej karte. Na stránkach nájdete dve ponuky menu – v hornej lište pod

logom a v ľavom boxe. Kliknutím na logo IDS BK sa dostanete na stránku www.idsbk.sk.
V hornom menu nájdete 5 položiek:
•
•
•

položka Karty Vás vráti na hlavnú stránku konta,

položka Účet karty zobrazí prehľad transakcií vykonaných s danou kartou,

položka Novinky zobrazí aktuálne informácie súvisiace s Kontom alebo so

službami viazanými k čipovým kartám,

•

položka Profil zobrazí údaje o zaregistrovanej osobe; vyplnenie ďalších

položiek je dobrovoľné. Údaje nemajú vplyv na údaje poskytnuté pri vydávaní
karty.
•

položka Ohlásenie Vás odhlási z Konta.

V ľavom menu sa zobrazuje všeobecný vizuál karty vydávanej daným dopravcom,

ktorý slúži pre rozoznanie kariet jednotlivých vydavateľov (tzn. Vaša karta môže mať aj

iné farebné alebo grafické vyhotovenie). Pod týmto vizuálom sa zobrazuje rozbaľovacie
menu s číslom karty, v tomto menu si môžete vyberať o ktorej zo zaregistrovaných

kariet sa majú zobraziť údaje. Nasleduje meno a emailová adresa osoby, na ktorú je
zaregistrovaný účet a položky:
•
•

obsah média, ktorá umožňuje návrat na hlavnú stránku,

správa kariet, kde si môžete pridávať ďalšie karty, pridávať im mená

a organizovať si ich do skupín. Tieto nastavenia majú vplyv len na usporiadanie
kariet v Konte, nie je nimi možné meniť údaje poskytnuté vydavateľovi karty.
V strednej časti stránky nájdete informácie:
•
•

o platnosti BČK,

o výške zostatku EP a dátume, ku ktorému je tento zostatok aktuálny.
Zobrazený dátum je dátumom poslednej transakcie. Kliknutím na tlačidlo
VKLAD budete presmerovaný do eShopu správcu EP.

•

o platných PCL; kliknutím na tlačidlo KÚPIŤ PCL budete presmerovaný do
eShopu správcu EP.

•

o posledných piatich transakciách s BČK; kliknutím na tlačidlo VIAC budete

presmerovaný do kompletného účtu karty.

