Jak si připojit platební
prostředek u Korunky
Podrobný průvodce
krok za krokem

Chcete-li si zahrát Korunku přes internet, je vedle ověření totožnosti třeba
připojit si ke kontu u Korunky platební kartu NEBO bankovní účet.

Začínáme
na další
straně

Nejdůležitější je si pamatovat, že účet nebo karta musejí být vedené na vaše jméno.
Proč potřebujete připojit kartu?
Protože tak si můžete převést peníze na vsazení tiketu nejrychleji.
Proč potřebujete připojit bankovní účet?
Abyste si mohli vybrat případnou výhru, převést si ji z herního účtu na Váš
bankovní účet.

1.

Přihlaste se na stránce
www.korunka.eu/prihlasit tak,
že zadáte Váš e-mail a heslo.
Heslo jsme Vám poslali SMSkou.
Pokud už jste si heslo mezitím
změnili, zadejte své nové heslo,
pokud ne, použijte to z SMS.

2.

Po úspěšném přihlášení se Vám
v oranžové liště nahoře zobrazí
text Nevybrané bonusy!, klikněte
na něj a poté klikněte na tlačítko
Doregistrovat.

3.

Zobrazí se stránka Stav konta
s informací, do kdy je potřeba
ověřit totožnost (bod 1)
a platební prostředek (bod 2).

4.

Pojďme se nyní věnovat rovnou
bodu 2), abyste měli možnost
si vsadit.
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A. Chcete dobít konto platební kartou?
I. Znovu připomínáme, že karta a účet musí být veden na Vaše jméno.
V opačném případě se zaslané peníze na herní konto u Korunky
nepřipíší a vrátí se po určité době zpátky odesílateli.
II. Nastavte si částku, kterou chcete poslat kartou. Standardně je
přednastaveno 200 Kč, částku můžete zvýšit nebo případně snížit,
doporučujeme ponechat 200 Kč.
III. Klikněte na tlačítko Vložit.
IV. Jste přesměrováni na Platební bránu, kde vyplníte údaje ze své
platební karty. Všechny jsou uvedeny přímo na kartě.

• Opište číslo Vaší karty – všech 16 číslic
• Nastavte měsíc a rok, do kdy karta platí, které najdete kartě pod číslem
karty, často nadepsané slovy VALID THRU
• Vyplňte Ověřovací kód – jde o trojčíslí na rubu karty v políčku, kde máte
kartu podepsanou
• Vpravo svítí částka, kterou na účet převádíte, např. 200,00 CZK jako
na obrázku, klikněte zaplatit
• V prohlížeči se objeví formulář pro ověření platby a na Váš mobilní telefon,
který máte registrovaný u banky, přijde formou SMS bezpečnostní kód
• Ten vložíte do připraveného políčka a kliknutím potvrdíte
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V tuto chvíli je karta ověřená a připojená k účtu a na Vašem herním kontě
se objeví částka, kterou jste poslali. Vidíte ji např. v žluté roletce Stav konta
vpravo nahoře, nebo když kliknete na Můj účet v přehledu na řádce Zůstatek.
O transakci Vám pošleme potvrzující informaci e-mailem.
B. Chcete konto dobít přes internet banking?
I. Klikněte na Více možností,
rozbalí se Vám na výběr
několik bank, tak označte
tu svou, ve které máte
účet. V našem příkladu
jsme vybrali ČSOB.
Připomínáme, že účet musí
být veden na Vaše jméno.

II. Pod nadpis Číslo účtu napište své
číslo účtu a pokud chcete poslat
jinou částku než přednastavených
200 Kč, změňte ji a klikněte
na tlačítko Vložit.
III. Proběhne přesměrování do Vašeho
internetového bankovnictví,
kde zadáte své údaje z banky
a potvrdíte.
IV. Částka bude připsána zpravidla
do několika minut, výjimečně
to může být hodina či dvě.
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C. Chcete konto dobít bankovním převodem?
I. Pokud chcete ze svého
účtu poslat peníze
převodem, klikněte na
Více možností. Rozbalí se
Vám na výběr několik bank
a pod nimi nadpis Běžný
bankovní převod.

II. Vyberte kliknutím, že chcete
bankovní převod a zadejte číslo
Vašeho bankovního účtu, částku
a stiskněte Vložit.
III. Zobrazí se Vám informace s číslem
bankovního účtu, na který je
nutné poslat částku. Číslo účtu
Loterie Korunka s.r.o., na který
pošlete částku pro dobití konta,
je 115-412310267/0100. VS ani
jiné symboly není nutné zadávat.
Platba bude poté připsána
následující den.
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Hotovo! Účet si můžete nerušeně nabít.
Pokud jste již ověřili totožnost nahráním dokladu, na Vaše konto u Korunky
připíšeme bonus v hodnotě 300 Kč v našich věrnostních bodech – káčkách.
Za káčka můžete plnohodnotně sázet Korunku, stačí u tiketu vedle ceny
tiketu zaškrnout políčko Zaplatit káčky. Když vyhrajete, výhru Vám vyplatíme
v penězích.

Hodně štěstí!
Vaše Korunka

