
Nejčastěji používané fráze v bankomatech 
 

Your card details are being checked 

Probíhá kontrola údajů na vaší kartě. Některé bankomaty 

místo textu zobrazí jen symbol, například otáčející se 

kolečko. V této situaci jednoduše počkejte, než vám automat 

sdělí, zda kartu přijímá. 

Please select your language 

Zvolte jazyk. Na této obrazovce z nabídky jazyků vyberte 

angličtinu. Obvykle ji najdete pod názvem English, případně 

pod piktogramem vlaječky Velké Británie nebo USA. 

Correct – Cancel 
Správně – Zrušit. Slouží k potvrzení nebo storna požadované 

operace či zadaných údajů.   

Enter your PIN / Please enter your PIN 

Zadejte váš PIN. Pozor na rozmístění tlačítek, některé 

zahraniční bankomaty nemají nulu v dolním řádku uprostřed, 

ale vlevo. 

Incorrect PIN 
Nesprávný PIN. Pokud se chyba zopakuje, raději výběr 

ukončete a zkuste najít jiný bankomat. 

Which service do you require? / Choose one option 

to continue / Select a transaction / Please choose 

services / What would you like to do? / Please select 

an option 

Jakou službu žádáte? Obvykle se zobrazí několik položek. 

Pokud chcete vybírat peníze, zvolte Withdrawal. 

Withdrawal / Cash withdrawal / Get cash 
Vybrat hotovost. Pokud vám přístroj na úvod nabízí více 

služeb, touto volbou zobrazíte menu pro výběr peněz.   

Other amount 

Jiná částka. Bankomat obvykle nabízí několik základních 

částek, které můžete vybrat. Jestliže vám ani jedna 

nevyhovuje, volbou Other amount zobrazíte políčko, do 

kterého pomocí klávesnice zapíšete požadovanou částku. 

Please key in the amount you require and press 

‘Enter’ / Select withdrawal amount 

Zadejte částku, kterou požadujete, a stiskněte tlačítko Enter. 

Pozor na umístění tlačítek na klávesnici, nula a Enter mohou 

být v jiné pozici, než znáte z českých bankomatů. 

Would you like a receipt? 

Požadujete vydání stvrzenky? Pokud zvolíte Yes/OK, vydá 

vám bankomat potvrzení o výběru. Pokud zvolíte No, 

stvrzenku nedostanete. 

Remove card 

Vyjměte kartu z bankomatu. Nezapomeňte, že pokud kartu 

delší dobu nepřevezmete, může ji bankomat považovat za 

zapomenutou a vtáhne ji zpět. 

Dávejte si pozor na službu dynamic currency conversion (DCC), kterou vám zřejmě bankomat v zahraničí nabídne. Tato 

služba přímo na displeji bankomatu zobrazí, kolik vám bude za výběr strženo z účtu v korunách. Bohužel se většinou 

jedná o kurz, který se vám nevyplatí. Službu totiž nabízí provozovatel bankomatu a je velmi pravděpodobné, že použitý 

kurz bude horší než u vaší banky. Raději tedy odmítněte přepočet na české koruny a pokračujte potvrzením výběru 

v místní měně. 


