
Dobíjení (kreditování) frankovacího stroje
Dva jednoduché kroky, které se opakují při každém dobíjení frankovacího stroje včetně prvního kreditování.

1. Zašlete požadovanou částku na účet České pošty, s. p.

2. Současně zašlete žádost o kredit do frankovacího stroje.

Zaslání požadované částky
• Požadovaná částka se zasílá na účet České pošty, s. p. u ČSOB.

• Účet České pošty, s. p.

Číslo účtu: 124693240/0300

Specifický symbol: licenční číslo stroje

(Uvedeno v „Dohodě o používání frankovacího stroje“)

• Pokud neuvedete (uvedete chybně) specifický symbol, který je jedinečný pro každý stroj, platba
nebude identifikována a nakreditování nebude provedeno.

V tomto případě bude platba automaticky vrácena na účet, ze kterého byla odeslána.

Žádost o kredit do frankovacího stroje

Nový stroj

U nového stroje před instalací se žádost o první kreditování nevyplňuje.

Stroj v provozu

Žádost se vyplňuje vždy při každém dalším požadavku o nakreditování.

• Žádost o kredit do frankovacícho stroje zasílejte současně s platbou.

• Vyřízení žádosti proběhne okamžitě po připsání platby na účet České pošty, s. p. a následném
zaslání výpisu z účtu ČP do kreditovacího centra XERTEC a.s.

• Nastavovací kód bude zaslán obratem na evidovanou e-mailovou adresu.

Standardní doba nakreditování je závislá na rychlosti převodu finanční částky mezi bankami a 
včasném zaslání Žádosti o kredit do frankovacího stroje. Většinou se jedná o 3 pracovní dny.
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On line formulář pro vyplnění žádosti

• Formulář vyplňte na adrese:

www.xertec.cz / Kreditovací centrum / výběr stroje / KREDITOVÁNÍ

http://www.xertec.cz/CreditCentrum/creditform.aspx

• Vyberte správný formulář dle typu stroje.

o S dotykovou obrazovkou (FRAMA Sensonic, OfficeMail, EcoMail a Mailmax).

o Bez dotykové obrazovky (FRAMA F100F).

Nastavovací kód

Nastavovací kód zasíláme na evidovanou e-mailovou adresu.

• Doporučujeme zadat obecný e-mail (např. podatelna@vasefirma.cz), ke kterému má přístup více
lidí. Především v době dovolených je obecný e-mail výhodný.

• Máte možnost zadat dva e-maily. Nastavovací kód bude zaslán na oba současně.

Změna zasílání nastavovacího kódu

• Požadavek na změnu e-mailu pro zasílání nastavovacího kódu zašlete z evidovaného e-mailu na
adresu kredit@xertec.cz

Dobíjené částky

Frankovací stroje lze dobíjet výhradně na tyto částky.

• FRAMA F100F: Výhradně částka zvolená při instalaci stroje.

• FRAMA Sensonic, OfficeMail, EcoMail a Mailmax:

Částky: 2.500,- 5.000,- 12.500,- 25.000,-

50.000,- 125.000,- 250.000,- 500.000,-

Problémy a nejasnosti

• Problémy a nejasnosti řešte přímo s kreditovacím centrem XERTEC a.s.

e-mail: kredit@xertec.cz

tel.: 225 004 212
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