1.

Twoja karta prepaid jest aktywna®i gotowa do użycia.
Karta prepaid MasterCard
Możesz dokonywać nią transakcji płatniczych, w tym także zbliżeniowych PayPass*.
Zasil kartę i od razuzmień
z niej korzystaj!
Dla bezpieczeństwa
KOD STARTOWY podany w folderze pod kartą na własny numer
Dokonuj szybkich i bezpiecznych płatności
PIN do karty. Możesz to zrobić w dowolnym bankomacie Banku Pekao S.A.

2.

Aby zasilić
kartę,
należy
dokonać wpłaty gotówkowej lub przelewu na rachunek do wpłat.
Wypłacaj
gotówkę
z bankomatów.

3.

Kontroluj swoje wydatki dokonane kartą prepaid w serwisie internetowym
Informacja,
jak korzystać z karty,
www.prepaid.pekao24.pl.
na odwrocie

w sklepach i punktach usługowych.

Płać za zakupy również w internecie.

PL 98765432112345678998765432

Numer rachunku do wpłaty

KOD STARTOWY

Służy do nadania własnego numeru PIN w bankomacie Banku Pekao S.A.
oraz do zatwierdzania operacji.
Dla bezpieczeństwa zmień kod startowy na własny numer PIN do karty.
Możesz to zrobić w dowolnym bankomacie Banku Pekao S.A.

START CODE

Twój login to:
8 ostatnich cyfr identyfikatora karty podanego w folderze Twojej karty (RRRRRRRR) oraz 4 ostatnie
cyfry numeru karty (KKKK). W naszym przykładzie login to:

Kod
startowy

To assign your own PIN number at a Bank Pekao S.A. ATM
machine or to authorize transaction.
For your security change the START CODE provided in the card folder
for your own PIN number. It can be done at a Bank Pekao S.A. ATM machine.

WAŻNE DANE

5432 1987 9123

IMPORTANT DATA

Login do serwisu WWW można jednorazowo zmienić po zalogowaniu.
Przykładowa karta / Sample card:

IDENTYFIKATOR KARTY / CARD IDENTIFIER:

9876 54321987

Numer umożliwiający zalogowanie się do serwisu www.prepaid.pekao24.pl i sprawdzenie salda poprzez SMS.
Number that enables you to login to the website www.prepaid.pekao24.pl and check the balance by SMS.

Numer karty
/Card number

NUMER RACHUNKU KARTY / CARD ACCOUNT NUMBER:

98765432112345678998765432

PL 98765432112345678998765432

Numer rachunku do zasilania karty – szczegóły, jak zasilić kartę, znajdują się na odwrocie.
Account number used for card top ups – for details on how to top up your card, see back.

HASŁO STARTOWE DO SERWISÓW WWW I MOBILNEGO
/ START PASSWORD TO THE WEBSITE:

ABCDEF

Hasło umożliwiające zalogowanie się do serwisu www.prepaid.pekao24.pl i aplikacji mobilnej Pekao Prepaid
dostępnej w Google Play oraz pod adresem www.pekao.com.pl.
A password allows you to log on to the website www.prepaid.pekao24.pl
and a mobile application Pekao Prepaid available at Google Play and at www.pekao.com.pl

Numer karty

LOGIN DO SERWISU WWW
/ LOGIN TO THE WEBSITE: (RRRRRRRRKKKK)

Twoje hasło to:
Hasło startowe podane w folderze Twojej karty. W naszym przykładzie hasło do serwisu WWW to:

ABCDEF
Podczas pierwszego logowania zostaniesz poproszony o ustalenie nowego hasła.

8 ostatnich cyfr identyfikatora karty podanego w folderze Twojej karty (RRRRRRRR) oraz 4 ostatnie
cyfry numeru karty (KKKK). Login do serwisu WWW można jednorazowo zmienić po zalogowaniu.
Last 8 digits of card identifier (RRRRRRRR) and last 4 digits of card number (KKKK).
The login to the website can be changed after you log in.

WAŻNE INFORMACJE:
IMPORTANT INFORMATION:
* Karta umożliwia
dokonywanie płatności za nabywane towary i usługi
dokonane u akceptantów, w tym również transakcje zbliżeniowe dokonywane w terminalach wyposażonych w czytnik zbliżeniowy. W Polsce wysokość maksymalnej kwoty transakcji zbliżeniowej
Keep this document. It may come in handy when contacting the Bank.
Zachowaj ten dokument, ponieważ może być potrzebny w kontaktach z Bankiem.
card can be passed
on to anyone. When handing
over your
card,zł.
also hand over the document.
możesz przekazać
dowolnej osobie.
Przekazując kartę,
wręcz również
dokument. koduThe
autoryzowanejKartę
wyłącznie
poprzez
zbliżenie
karty,
beztenużycia
PIN/kodu
startowego,
wynosi
50
Stolen or lost cards should be immediately blocked by calling: 800 120 016, +48 42 68 38 316
W razie zgubienia lub kradzieży karty niezwłocznie zastrzeż ją pod numerem:
800 120 016, +48 42 68 38 316 (opłata wg cennika operatora).
Szczegółowe informacje i regulamin karty znajdziesz na www.pekao.com.pl/prepaid.
Dzienny limit operacji dokonywanych kartą wynosi 500 zł.

(charged according to operator tariff).
For more information and card regulations visit www.pekao.com.pl/prepaid.
Daily transaction limit by card is PLN 500.

