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Co je Fio NFC karta v mobilu? 
 
Fio NFC karta v mobilu je platební karta bezpečně uložená na SIM kartě vašeho chytrého telefonu. 
Díky ní pohodlně zaplatíte u všech obchodníků, kteří jsou vybaveni bezkontaktními platebními 
terminály, pouhým přiložením svého mobilního telefonu k terminálu. Zároveň můžete s Fio NFC kartou 
v mobilu platit také na internetu. Nemusíte tak již nosit peněženku s platební kartou či hotovostí, k 
placení vám stačí jen váš chytrý telefon. 

 
Jak získat Fio NFC kartu v mobilu 

 
Abyste mohli používat Fio NFC kartu v mobilu, potřebujete: 

 
 Mobilní telefon podporující NFC technologii


Seznam podporovaných mobilních zařízení pro vydání NFC karty v mobilu naleznete v závěru 
manuálu. Seznam je pravidelně aktualizován (nicméně nemusí obsahovat kompletní výčet všech 
aktuálně podporovaných zařízení).


 Mobilní SIM kartu od operátora O2 podporující NFC technologii


Informaci o typu vaší SIM karty či její výměnu vyřídíte se svým operátorem (aktuálně SIM karty 
podporující NFC vydává společnost O2). Pokud používáte předplacenou SIM kartu, ujistěte se, že 
máte alespoň minimální výši kreditu požadovanou vaším operátorem.


 Mobilní data ve vašem chytrém telefonu


Přístup k mobilním datům je podmínkou pro instalaci samotné NFC karty. Mobilní internetová data 
stačí mít zapnutá pouze v průběhu žádosti, zřízené je tedy můžete mít klidně jen na jeden den.

 
Pokud splňujete výše uvedené, nic vám již nebrání si v Internetbankingu zažádat o Fio NFC kartu v 
mobilu kliknutím na "+Nový produkt" (v horní části nad menu), zde vyberte Platební karta pro majitele 
účtu / pro jinou osobu. Během žádosti si v internetovém bankovnictví ověříte, jestli je váš mobilní 
telefon a SIM karta kompatibilní s technologii NFC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro aktivaci platební karty v mobilu a následné placení je zapotřebí mít v chytrém telefonu 
nainstalovanou příslušnou mobilní aplikaci, kterou naleznete v Google Play. 



Aktivace Fio NFC karty v mobilu 
 
Pokud jste úspěšně zažádali o Fio NFC platební kartu v mobilu ve svém Internetbankingu, ověřili si 
kompatibilitu svého telefonu i SIM karty, budete o připravené kartě v mobilu informováni 
prostřednictvím SMS zprávy, kterou vám zašleme na telefonní číslo, se kterým je Fio NFC karta v 
mobilu spárována. Aktivaci provedete následujícím způsobem: 
 
1. Nainstalujte si do svého mobilního telefonu, ve kterém budete Fio NFC kartu v mobilu používat, 

mobilní aplikaci z Google Play. 

 

2. Zaregistrujte se na www.wallegro.com/FioNFCkartaAktivace a vytvořte si svůj uživatelský účet, 

který budete používat pro přihlášení do aplikace.  

 
3. Přihlaste se do aplikace, kde uvidíte poslední 4 čísla karty v mobilu pro další krok. Přihlaste se do svého 

Internetbankingu a v záložce "Platební karty" klikněte na Fio NFC kartu v mobilu. Následně klikněte na 

"Aktivace karty". 

 

4. Do průvodce aktivací karty zadejte poslední čtyřčíslí karty v mobilu a zvolte si vlastní PIN, který 
využijete pro bezkontaktní platby nad 500 Kč. Poté již můžete Fio NFC kartu v mobilu používat. 

 

 

Placení kartou v mobilu 
 
Placení aktivní kartou v mobilu může probíhat ve dvou režimech: 
 
Manuální - v tomto režimu je před každým placením na bezkontaktním terminálu nutné nejprve otevřít 
mobilní aplikaci a aktivovat funkci pro bezkontaktní placení (tlačítko „Zaplatit“). 
 
Automatický - na rozdíl od předchozího režimu není nutné mobilní aplikaci před bezkontaktní platbou 
otevírat. Autorizace platby proběhne standardně. U částek nad 500 Kč je třeba zadat PIN. 
 
Při provádění bezkontaktních plateb je třeba, aby byla v telefonu zapnutá funkce NFC. 
 

 

Bezpečnost karty v mobilu 
 
 Fio NFC karta v mobilu je bezpečně uložena na SIM kartě telefonu.

 Bezkontaktní platební transakce nad 500 Kč jsou autorizovány PIN kódem, a to v obou režimech 

placení. V manuálním režimu navíc musíte platbu autorizovat tlačítkem „Zaplatit“.
 Komunikace mezi platebním terminálem a kartou v mobilu probíhá pouze z bezprostřední blízkosti.

 Veškeré informace o platební kartě jsou ve výhradním držení Fio banky, komunikace s aplikací 

mobilního operátora probíhá v zabezpečené šifrované formě.

 Na Fio NFC kartu v mobilu se vztahují obvyklé bezpečnostní funkcionality jako na běžnou platební 

kartu – možnost měnit limity pro jednotlivé druhy plateb v Internetbankingu či Smartbankingu, 
možnost změnit PIN kód v Internetbankingu, možnost kartu zablokovat.

http://www.fio.cz/bankovni-sluzby/platebni-karty/mobilnikarticka#odkazyNFC
http://www.wallegro.com/FioNFCkartaAktivace


Blokace karty v mobilu 
 
 Blokovat kartu můžete prostřednictvím nonstop telefonní linky: +420 224 346 777.

 Blokaci platební karty provedete také ve svém Internetbankingu v záložce Platební karty po výběru 

konkrétní platební karty kliknutím na „Blokovat kartu“.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pozor, blokaci karty v mobilu je nutné provést vždy výše uvedenými způsoby. Blokace SIM karty 
není považována za blokaci karty v mobilu. 



Seznam podporovaných mobilních zařízení pro vydání NFC karty v mobilu 

HTC Desire 500 
 

HTC Desire C (A320e) 

HTC One M7 (PN07xxx) 
 

HTC One M8s 

HTC One M9 
 

Huawei Ascend P7 

Huawei Ascend Y550 (Y550-L01) 
 

Huawei P8 (GRA-L09) 

LG G Flex 2 (H955) 
 

LG G2 Mini (D620r) 

LG G3 (D855) 
 

LG G3s (D722) 

LG G4 (H815) 
 

LG G4c (H525n) 

LG L90 (D405n) 
 

LG Optimus G2 (D802) 

LG Optimus L5 II (E460) 
 

LG Optimus L7 II (P710) 

LG Optimus L9 II (D605) 
 

Samsung Galaxy A3 (SM-A300FU) 

Samsung Galaxy A5 (SM-A500x) 
 

Samsung Galaxy A5 2016 (SM-A510F) 

Samsung Galaxy A7 (SM-A700F) 
 

Samsung Galaxy Ace 2 (GT-I8160) 

Samsung Galaxy Ace 4 (SM-G357FZ) 
 

Samsung Galaxy Alpha (SM-G850F) 

Samsung Galaxy Core (SM-G386F) 
 

Samsung Galaxy Core 2 (SM-G355HN) 

Samsung Galaxy Core Prime (SM-G360F) 
 

Samsung Galaxy Core Prime VE (SM-G361F) 

Samsung Galaxy Fame NFC (GT-S6810P) 
 

Samsung Galaxy Grand Prime (SM-G530x) 

Samsung Galaxy Grand Prime VE (SM-G531F) 
 

Samsung Galaxy J5 (SM-J500FN) 

Samsung Galaxy Mini 2 (GT-S6500) 
 

Samsung Galaxy Note 3 (SM-N9005) 

Samsung Galaxy Note 3 Neo (SM-N7505) 
 

Samsung Galaxy Note 4 (SM-N910F) 

Samsung Galaxy Note II (GT-N7100) 
 

Samsung Galaxy S Advance NFC (GT-I9070P) 

Samsung Galaxy S III (GT-I9300) 
 

Samsung Galaxy S III Mini NFC (GT-I8190N) 

Samsung Galaxy S III Mini VE NFC (GT-I8200N) 
 

Samsung Galaxy S3 Neo (GT-I9301I) 

Samsung Galaxy S4 (GT-I9505) 
 

Samsung Galaxy S4 (GT-I9506)  



Samsung Galaxy S4 Active (GT-I9295) 
 

Samsung Galaxy S4 Mini (GT-I9195) 

Samsung Galaxy S5 (SM-G900F) 
 

Samsung Galaxy S5 Mini (SM-G800) 

Samsung Galaxy S5 Neo (SM-G903F) 
 

Samsung Galaxy S6 (SM-G920F) 

Samsung Galaxy S6 Edge (SM-G925F) 
 

Samsung Galaxy S6 Edge Plus (SM-G928F) 

Samsung Galaxy S7 (SM-G930F) 
 

Samsung Galaxy S7 Edge (SM-G935F) 

Samsung Galaxy Xcover 3 (SM-G388F) 
 

Samsung Galaxy Young (GT-S6310N) 

Samsung Galaxy Young 2 (SM-G130HN) 
 

Sony Xperia E3 (D2203,PM-0380-BV) 

Sony Xperia L (C2105) 
 

Sony Xperia M (C1905) 

Sony Xperia M2 (D2303) 
 

Sony Xperia M4 Aqua (E2303) 

Sony Xperia P (LT22i) 
 

Sony Xperia S (LT26i) 

Sony Xperia SP (C5303) 
 

Sony Xperia T (LT30p) 

Sony Xperia V (LT25i,PM-0060-BV) 
 

Sony Xperia Z (C6603) 

Sony Xperia Z1 (C6903) 
 

Sony Xperia Z1 Compact (D5503) 

Sony Xperia Z2 (D6503) 
 

Sony Xperia Z3 (D6603) 

Sony Xperia Z3 Compact (D5803) 
 

Sony Xperia Z5 (E6653) 

Sony Xperia Z5 Compact (E5823) 
 


