Zákaznická karta
jako průkaz
příjemce
Seznamte se
s novým průkazem
příjemce
Přebírejte zásilky za kohokoli, kdo Vás k tomu zmocní.
Díky Zákaznické kartě
s nahraným průkazem příjemce budete moci převzít
poštu adresovanou Vaší
rodině, přátelům, sousedům
či do sídla firmy.

Výhody Zákaznické
karty s funkcí
průkazu příjemce
•

Jednoduché zmocnění na přepážce
pošty nebo online po přihlášení na
www.postaonline.cz.

•

Jedna karta = více funkcí, možností
i výhod.

•

Praktické převzetí zásilek za
zmocnitele = u přepážky stačí předložit
Zákaznickou kartu a průkaz totožnosti.

•

Průběžné informování o stavu
zmocnění e-mailovým avízem, např.
o jeho zřízení nebo blížícím se konci
platnosti.

•

Možnost zasílání informačních e-mailů
zmocněnci o uložených zásilkách
na poště.

Přebírejte zásilky nejen
za celou rodinu
Díky Zákaznické kartě je přebírání zásilek hračka
Vaše rodina, zaměstnanci nebo jiná pověřená osoba,
kterou zmocníte, může vyzvedávat všechny Vaše
zásilky včetně těch, které jsou určeny do vlastních
rukou. A že ještě nevlastní Zákaznickou kartu?
Bez problému. Po zažádání ji vystavíme expresně.
Jste v zahraničí a rádi byste někoho zmocnili?
Zřiďte si a spravujte svá zmocnění online
Kdykoli a odkudkoli. Stačí být připojen na internet
a znát číslo Zákaznické karty toho, komu důvěřujete.
Vracíte se dříve? Dobu platnosti zmocnění jednoduše zkraťte.
Mějte svá zmocnění pod kontrolou
Nejenom Vám, ale i Vašim zmocněncům budeme
zasílat notifikační avíza. Okamžitě budou vědět,
že je někdo zmocnil, jejich zmocnění na Zákaznické
kartě upravil či se blíží konec jeho platnosti. Neplatné
zmocnění již nikoho nezaskočí.
Dáme vědět Vašim zmocněncům, že Váše zásilka
čeká na poště
Zvolte možnost avizování zmocněnci. Žádnou Vaši
uloženou zásilku už tak nepropásne. Na základě
e-mailu bude jednoduše vědět, že na Vás zásilka
na poště čeká.
Průkaz příjemce jde s dobou
Již žádná papírová karta, která se nevejde do peněženky, lehce se poškodí a Vaši zmocněnci si ji mezi
s sebou musejí půjčovat. Odteď je průkaz zmocněnce nahrán na Zákaznickou kartu toho, komu jste
vyzvedávání Vašich zásilek svěřili.
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Co Vám Zákaznická karta s průkazem
příjemce umožní?
•

Přebírat za adresáta jeho zásilky přímo na poště s výjimkou zásilek určených
do vlastních rukou výhradně jen adresáta.

•

Přebírat za adresáta zásilky přímo na jeho adrese s výjimkou zásilek určených
do vlastních rukou výhradně jen adresáta.

•

Přebírat za druhého z manželů jeho důchod.

Kdy se Vám může Zákaznická karta s průkazem příjemce
hodit? Možná řešíte podobné situace.
Ivan - manžel stále v práci
Druhým rokem mám novou práci a často tak musím jezdit za zákazníky po celé republice.
Jsem rád, že mi manželka na mateřské může na svoji Zákaznickou kartu vyzvedávat na
poště zásilky. Já tak můžu po příjezdu domů trávit víc času se svojí rodinou.

Natálie - dcera na škole v Praze
Dcera studuje v Praze, ale pošta jí pořád chodí k nám domů do Zlína. Několikrát ročně jí
přijdou doporučené dopisy z úřadů nebo škol. Naštěstí ji na Zákaznickou kartu veškerou
poštu můžu vyzvedávat sama já nebo manžel.

Martina - maminka se zlomenou nohou
Na horách jsem si zlomila na běžkách nohu v kotníku. Už nejsem nejmladší, musela jsem
dokonce strávit pár dnů v nemocnici. Jsem ráda, že mi syn mohl pomáhat i s vyzvedáváním
dopisů i balíků. Má Zákaznickou kartu a tak mi i po uzdravení na poštu občas sám skočí.

František - děda na chalupě
Jsem už v důchodu a od jara trávím většinu času na chalupě. Je skvělé, že nemusím každý
měsíc jezdit do města pro důchod. Manželka, která je ještě pořád přes týden v práci, ho
vyzvedne se Zákaznickou kartou za mě. Já ušetřím cestu a manželka rovnou zaplatí i složenky.

Michaela - manželka na mateřské
Jsem na mateřské, často nakupuji i prodávám věci pro děti na internetu. Vyměňujeme si je
s jinými mamčami, ale ne vždy mám čas zajít na poštu. Naštěstí kamarádka bydlí kousek od
pošty, zařídila si Zákaznickou kartu, tak když nestíhám, skočí tam místo mě. A spolu si pak
můžeme dát u mě doma v klidu kafe.
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