
Nej ast jší otázky a odpov di ke služb  E-faktura

Je tato služba n jak zpoplatn na (v bance nebo ve Skupin EZ)?

Tato služba je pro Vás zcela zdarma.

Kde mohu službu aktivovat a kde získám podrobn jší informace o jejím fungování?

Službu m žete aktivovat prost ednictvím internetového bankovnictví eské spo itelny (SERVIS 24).
Bližší informace získáte jak na webových stránkách www.cez.cz,  tak  na www.csas.cz/e-faktura nebo
na zákaznické lince eské spo itelny 800 207 207.

Mohu službu aktivovat na Zákaznické lince nebo kontaktním míst  Skupiny EZ? Pokud
ne, pro  to nejde?

Jedná se výhradn  o službu eské spo itelny, proto m žete aktivaci služby provést pouze
prost ednictvím internetového bankovnictví SERVIS 24. Sta í, když službu aktivujete a vše ostatní již
za ídíme spole  s eskou spo itelnou sami.

Co je zapot ebí pro to, abych mohl službu využívat?

Prost ednictvím internetového bankovnictví v rámci eské spo itelny si aktivujte službu e-faktura.
Po aktivaci se p enese informace do našeho systému, kde bude služba automaticky zavedena a bude
Vám zaslán informa ní dopis o aktivaci služby e-faktura.

Mohu službu e-faktura využít, i když nejsem zákazníkem eské spo itelny, ale jiné banky?
Pokud ne, pro ?

Službu  e-faktura  prozatím  nabízí  pouze  eská  spo itelna.  M žeme  Vám však  nabídnout  jinou  formu
elektronické fakturace a to prost ednictvím EZ ON-LINE.

Mohou službu e-faktura využít jen domácnosti, nebo i firmy?

Službu e-faktura mohou využívat  jak podnikatelé,  tak i  domácnosti,  pokud jsou uživateli  SERVIS 24
eské spo itelny.

V p ípad  podnikatel  – nezkomplikuje mi využití služby da ové a ú etní záležitosti?
Vždy  faktura je jen elektronická a je pouze uložená v po íta i.

Faktura zobrazená v SERVIS 24 je opat ena elektronickým podpisem a je da ovým dokladem.

Jsem právnická osoba (v tší firma). Nabízíte i pro m  elektronický p enos dat?

Ano, v tomto p ípad  Vám doporu ujeme službu @FAKTURA 24, která umož uje p ímý vstup dat do
Vašeho ú etního systému. Bližší informace o této služb  získáte u Vašeho obchodního zástupce nebo
na stránkách eské spo itelny.

Umož uje služba e-faktura platbu i za jiné energie než je elekt ina (plyn, voda)?

Ne, v této chvíli m žete takto platit faktury za elekt inu. P edpokládáme, že v blízké budoucnosti bude
možné využít tuto službu i pro úhradu jiných energií.

Jak služba e-faktura p esn  funguje?

E-faktura je elektronická verze papírové faktury, kterou dostáváte poštou do schránky. Elektronickou
fakturu dostanete p ímo do svého internetového bankovnictví SERVIS 24, odkud ji lze vytisknout,
uložit i zaplatit.



O  každé  p ijaté  faktu e  budete  informováni  formou  SMS  nebo  e-mailem,  pokud  si  tuto  službu
zaktivujete.

Na základ  dat, která obdržíte do internetového bankovnictví SERVIS 24, je Vám automaticky
ipraven platební p íkaz s vypln nými údaji, který m žete využít pro úhradu a nemusíte tak zadávat

údaje ru .

Kdy uvidím v SERVIS 24 první elektronickou fakturu?

První fakturu uvidíte v SERVIS 24 bezprost edn  po jejím vystavení. Termín vystavení faktury závisí na
období plánovaného ro ního ode tu spot eby.

Jak si službu e-faktura aktivuji?

Aktivaci služby e-faktura provedete po p ihlášení do internetového bankovnictví SERVIS 24, kliknutím
na položku "Nastavení e-faktur" v záložce "Nastavení".

Po výb ru výstavce, od kterého si p ejete dostávat faktury v elektronické podob , Vás aplikace vyzve
k zadání zákaznického ísla, pod kterým jste evidován u daného výstavce.

Po  potvrzení  bude  Váš  požadavek  na  aktivaci  e-faktury  zaslán  výstavci  faktur  (tedy  EZ  Prodej)
a o dalším postupu budete písemn  informován.

Co bude následovat poté, co si službu e-faktura aktivuji v SERVIS 24?

Do 5 dn  po aktivaci  služby v  SERVIS 24 Vám bude spole ností  EZ Prodej,  s.r.o.  zaslán dokument
potvrzující  zavedení  služby  E-faktura.  Pokud  do  14  dn  od  aktivace  v  SERVIS  24  nevyjád íte  sv j
nesouhlas s p ijímáním faktur elektronicky, spole nost EZ Prodej Vám za ne faktury zasílat
elektronicky a p estanou Vám chodit v tišt né verzi.

Aktivoval jsem si službu e-faktura, p esto jsem do SERVIS 24 žádnou fakturu neobdržel?

V SERVIS 24 se nezobrazují  faktury d ív jšího data,  ale  pouze ty  faktury,  které se vystavily  po datu
aktivace služby. Ty se tedy mohou zobrazit až v dob , kdy bude provád n periodický ode et spot eby
a vystavena zú tovací faktura.

Pro  jsem obdržel papírovou fakturu, když mám aktivní službu e-faktura?

Pokud Vám v období 14 dní od data aktivace v SERVIS 24 bylo vystaveno ro ní vyú tování, byla Vám
faktura zaslána ješt  v papírové podob , protože v EZ se tato služba aktivuje až 15. den po aktivaci
v SERVIS 24.

Jak (v jaké podob ) mi faktury do banky doru íte?

Faktury jsou umíst ny v p ehledu faktur internetového bankovnictví SERVIS 24. Jsou ve formátu PDF
a lze je i vytisknout. K zobrazení PDF formátu je t eba mít nainstalovaný prohlíže Acrobat Reader.

Jak poznám, že mi faktura do banky došla?

Banka Vám zašle upozorn ní zp sobem, který si zvolíte p i aktivaci služby. Vybrat si m žete formu
SMS i e-mail. Zasílání SMS zprávy je zpoplatn no dle ceníku banky. Zasílání informace e-mailem je
zdarma.

Co mám ud lat, když faktura do banky nedorazí?

Kontaktujte Zákaznickou linku Skupiny EZ 371 100 100 nebo 840 840 840, kde ov íme, zda již byla
faktura vystavena.

Musím fakturu zaplatit v SERVIS 24, když jsem si jí tam nechal poslat?

Nemusíte, ale doporu ujeme Vám využít automaticky p edvypln ného platebního p íkazu v SERVIS 24,
který Vám umožní provést platby za elekt inu z pohodlí Vašeho domova.



žu nechat zasílat faktury na ú et manželky (manžela, ...)?

Ano,  to  m žete;  ale  k  tomu,  aby byla  akceptována ze strany EZ Prodej  je  nutné,  aby tuto aktivaci
neodmítl zákazník EZ Prodej, který je uveden na faktu e, a který bude o aktivaci písemn
informován.

Mohu mít z ízené p ímé inkaso, když chci zasílat faktury do SERVIS 24?

Ano, služba E-faktura je ur ena pro všechny zp soby placení s výjimkou úhrady složenkou. Pokud
budete mít sjednaný zp sob placení složenkou, zm níme Vám ho automaticky na vlastní podn t (tzn.,
že platby budete provád t dle Vašeho uvážení nap . p evodním p íkazem, SIPO, inkaso…). D vodem
zm ny zp sobu placení je skute nost, že složenku tišt nou z PDF formátu, terminály eské pošty
neakceptují.

Pokud Vám nevyhovuje sou asný zp sob placení, neváhejte kontaktovat naši Zákaznickou linku 371
100 100 nebo 840 840 840.

Pro  není možné zaslat do banky již existující plán záloh?

Existující plán záloh byl sou ástí posledního ro ního vyú tování, které jste obdržel v papírové podob .
Plán  záloh  na  následující  období  obdržíte  již  v  elektronické  podob  do  SERVIS  24  (spole
s fakturou).

Co když se zm ní výše záloh?

Zm níte-li si v pr hu roku výši, bude Vám zaslán plán záloh v papírové podob . Do internetového
bankovnictví SERVIS 24 není tento plán záloh v pr hu zú tovacího období zasílán. V souladu s touto
zm nou je nutné provést aktualizaci Vašeho trvalého p íkazu k úhrad .

Když budu mít službu E-faktura, bude stávající elektronická fakturace zajiš ovaná
prost ednictvím EZ ON-LINE zrušena? Služby se prakticky dublují, nebo ne?

Je-li již zavedena služba elektronické fakturace z prost edí EZ ON-LINE a zákazník si aktivuje službu
E-faktura, z stávají v platnosti ob  dv  služby. Do obou prost edí budou zasílány faktury ve formátu
PDF.

Služba  zasílání  faktur  v  elektronické  podob  poskytovaná  prost ednictvím  EZ  ON-LINE  i
prost ednictvím SERVIS 24 je velmi podobná, ale ob  prost edí je možné využívat jinak.

EZ  ON-LINE  umož uje  zákazníkovi  mít  p ehled  o  všech  odb rných  místech,  o  p ijatých  platbách
apod. Máte také možnost zadávat požadavky na nové služby i zm ny.

SERVIS 24 umož uje spravovat Váš bankovní ú et, zadávat p íkazy do bank, sledovat transak ní
historii a m žete p ímo ze SERVIS 24 danou fakturu uhradit.

Mohu reklamovat elektronickou fakturu? Pokud ano, kde?

Ano, m žete. Jedná-li se o reklamaci smluvních hodnot nebo ú tovaných služeb na faktu e za
elekt inu, obra te se standardn  na Zákaznickou linku 371 100 100 nebo 840 840 840, pop ípad
navštivte jedno z kontaktních míst Skupiny EZ.

Lze službu E-faktura i zrušit? Jak to mám ud lat?

Službu E-faktura si deaktivujete ve Vašem internetovém bankovnictví SERVIS 24. Následn  p edá
eská spo itelna informaci o deaktivaci služby spole nosti EZ Prodej, s.r.o., která Vám potvrdí

ukon ení služby dopisem.

Zrušení služby prost ednictvím Zákaznické linky nebo kontaktních míst Skupiny EZ není možné.


