Návod pro držitele Premia karty k založení účtu na PayPal
Otevřete si svůj internetový prohlížeč. Nejčastěji to je Internet Explorer, Firefox nebo Opera. Do adresního řádku
napište www.paypal.com. Stránka bude automaticky otevřena pro českou lokalizaci. Za konec adresy se automaticky
připíše „cz“, takže výsledná adresa je ve formátu https://www.paypal.com/cz.
Krok 1
Na úvodní obrazovce klikněte na větu New to PayPal? Sign up (Jste noví na PayPal? Přihlaste se). Naleznete ji
v levém menu, zhruba v polovině obrazovky.

Krok 2
Otevře se Vám obrazovka, kde ověříte, že se načetla jako výchozí země Česká republika – je zde napsáno Czech
Republic. Zvolte angličtinu – English v sekci Your Language (Váš jazyk). Čeština zatím bohužel není v nabídce. Níže si
můžete vybrat, jaký typ účtu budete chtít. Pro běžného uživatele je vhodný účet Personal. Ostatní typy účtu jsou
vhodné spíše pro podnikatele. Proto v kolonce Personal klikněte na Get Started (Začít).

Krok 3
Otevře se Vám tabulka, do níž vyplníte své osobní údaje. V kolonce Email address uveďte svoji e-mailovou adresu.
Tu budete používat jako své uživatelské jméno. Nepoužívejte proto fiktivní nebo smyšlené adresy. Druhá a třetí
kolonka (Choose a password) od Vás vyžaduje vyplnění hesla. To musí obsahovat minimálně osm znaků.
Nedoporučujeme používat českou diakritiku (č, ř, š). V kolonce Re-enter password toto heslo zopakujte. Obě zadané
hesla musí být totožná. Zabráníte tak omylu, pokud byste se spletli při zadávání. V kolonce First name vyplníte své
křestní jméno, u Last name své příjmení. Řádek Address Line 1 bude obsahovat Vaši ulici včetně čísla popisného
(případně čísla orientačního). Řádek Address Line 2 je volitelný, pokud by bylo potřeba adresu dále doplnit nebo
upřesnit. V poli City napíšete město, ve kterém žijete. V řádku State/Province/Region vyplňte „Czech Republic“. Jako
Postal code uveďte své poštovní směrovací číslo (PSČ). Do kolonky Phone number uveďte své telefonní číslo ve tvaru
s předvolbou +420, tedy například +420 777 xxx xxx. Pak již stačí kliknout na žluté políčko Agree and Create Account.

Krok 4
Otevřete znovu adresu www.paypal.com, kliknete na záložku Personal (Osobní) a vyplňte vlevo v sekci Accout login
(Přihlášení k účtu) své údaje tak, jak jste je v předchozím kroku zadali do formuláře. Tedy Vaši e-mailovou adresu a
heslo. Pak jen kliknete na žluté tlačítko Log In, tedy přihlásit se.

Krok 5
Tím se dostanete do vašeho profilu. Nyní je potřeba přidat Vaši Premia kartu. Ověřte, že se nacházíte v sekci My
Account (Můj účet), případně na ni klikněte. Pod ní je druhý řádek, kde vyberete Profile (Profil) a zde Add or Edit
Credit Card (Přidat či změnit kreditní kartu).

Krok 6
Na následující obrazovce vidíte přehled svých kreditních karet, které jste přidali v minulosti. Pokud přihlašujete kartu
poprvé, bude prázdná. Pro přidání karty je potřeba opět kliknout na žluté políčko Add card (Přidat kartu).

Krok 7
Zde vyplňte údaje tak, jak jsou uvedeny na Vaší kreditní kartě. First name znamená Vaše křestní jméno. Položka Last
Name je již vyplněná a je totožná s Vaším příjmením, které jste vyplňovali v předchozích krocích. Jako Card Type (Typ
karty) vyplňte ten typ karty, který máte – ve Vašem případě se jedná o MasterCard. Do sekce Card Number (Číslo
karty) uveďte číslo karty, které je uvedeno na její přední straně. Jedná se o šestnáctimístné číslo. V sekci Expiration
Date (Datum skončení platnosti) vyberte datum, které je nejčastěji uvedeno pod číslem karty (s popisem VALID THRU
nebo EXPIRES END). Je ve formátu měsíc/rok (např. 12/11 (prosinec 2011).
Pak obraťte svou kreditní kartu a vepište Card Verification Number (CVN, ověřovací číslo karty). Jde o třímístné číslo
psané kurzívou, které je ve speciálním bílém poli napravo od Vašeho podpisu.
O kousek níže v okně internetu v sekci Billing Address (Účtovací adresa) vyberete svou adresu. Automaticky je
zadána adresa, kterou jste vyplnili při registraci. Pak již jen kliknete na Add Card.
V tomto okamžiku se provede ověření karty stržením 1 USD z Vašeho účtu (tuto transakci uvidíte na měsíčním
výpise). Částka Vám však bude během následujících 30 dní vrácena (je možné, že k vrácení dojde až v následujícím
měsíci, podle data zaúčtování transakce).

Krok 8
Zobrazí se Vám potvrzovací formulář, kde můžete zkontrolovat, zda jsou zadané údaje správné. Pokud vše souhlasí,
klikněte na Continue.

Krok 9
Zobrazí se Vám okno, kde budete upozorněni na to, že PayPal strhnul z Vaší kreditní karty 50 Kč (tzv. testovací
transakce, kterou PayPal ověřuje funkčnost účtu klienta). O tuto částku však nepřijdete, po úspěšném potvrzení karty
Vám bude částka připsána zpět na Váš PayPal účet.
V následném výpisu z karty, který obdržíte poštou, najdete transakci PayPal, kde bude uveden čtyřmístný kód. Tento
kód je velmi důležitý pro dokončení ověření kreditní karty. Proto přejděte na Váš profil kliknutím na Go to my
profile.

Krok 10
Ve svém profilu u nově zadávané kreditní karty klikněte na Enter PayPal code (Vložit PayPal kód).

Krok 11
Zobrazí se okno, kde vložíte kód PayPal, který naleznete ve svém výpisu u transakce PayPal v částce 50 Kč. Klikněte
na Confirm Card.

Gratulujeme! Vaše karta byla úspěšně přidána k účtu PayPal. Nyní již můžete plnohodnotně využívat svou Tesco
kreditní kartu i účet PayPal.

Pokud máte jakékoliv problémy s přihlášením Vaší Premia karty k PayPal účtu, kontaktujte prosím klientskou linku
840 155 155 nebo napište na email kartahc@homecredit.cz. Děkujeme a přejeme Vám mnoho úspěšných a
bezpečných PayPal plateb.

