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This card cannot be activated via contactless transaction. Please activate your card using the PIN code to gain access to contactless payments.
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 ktywacji karty nie można dokonać poprzez transakcję zbliżeniową. Dokonywanie transakcji zbliżeniowych będzie możliwe po aktywacji karty
A
z wykorzystaniem numeru PIN.
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 bove the age of 26 the fee for the Konto Przekorzystne account will be charged on general terms. In case of people who are under 18 years of age,
A
the Konto Przekorzystne contract has to be signed by a statutory representative on their behalf.
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 o ukończeniu 26. roku życia opłaty za Konto Przekorzystne będą pobierane na zasadach ogólnych. W przypadku osób, które nie ukończyły
P
18. roku życia, umowę o Konto Przekorzystne zawiera w ich imieniu przedstawiciel ustawowy.
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 he revolutionary card is the Mastercard Debit FX card tothe Konto Przekorzystne accounts. The guarantee of low exchange rates applies to
T
payments made abroad by this card based on funds in PLN available on the Konto Przekorzystne account and consists of clearing payments
at the avarage rates of the Mastercard payment organization without additional bank fees for currency conversion and without adding the
bank’s margin to the exchange rate. This doesn’t apply if the customer accepts the currency conversion of the transaction at the rate offered
at the point of payment. This guarantee doesn’t cover the level of the Mastercard rates which may fluctuate. You can find full information on
the Mastercard debit card in our branches.

3

arta rewolucyjna to karta debetowa Mastercard Debit FX do Konta Przekorzystnego. Gwarancja niskich kursów dotyczy płatności
K
za granicą tą kartą rozliczanych w ramach środków w PLN dostępnych na Koncie Przekorzystnym i polega na rozliczeniu płatności
po średnich kursach organizacji płatniczej Mastercard bez dodatkowych prowizji banku za przewalutowanie i bez doliczania marży banku
do kursu wymiany. Nie dotyczy to sytuacji, gdy klient akceptuje przewalutowanie transakcji po kursie oferowanym w punkcie zlecania płatności.
Gwarancja nie obejmuje poziomu kursów Mastercard, które mogą wzrastać lub spadać. Pełne informacje o karcie debetowej Mastercard
znajdziesz w naszych oddziałach.
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P
 LN 0 – when authorizing with the help of fingerprint in the PeoPay mobile application. PLN 0.2 for sending SMS while authorizing via SMS code.
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0 zł przy autoryzacji za pomocą powiadomień push w aplikacji PeoPay. 0,20 zł za wysyłkę SMS-a przy autoryzacji kodem SMS.

Terms: account maintenance, card service, transfer, Pekao24/PeoPay correspond to the following terms mentioned in the Regulation
of the Minister of Finance of July 14, 2017 on the list of representative services related to the payment account: maintenance of the
payment account, debit card service, transfer order/internal transfer order, electronic banking service. You can find the definitions on
www.pekao.com.pl/definicje.
Pojęcia: prowadzenie konta/ prowadzenie, obsługa karty, przelew, Pekao24/ PeoPay, odpowiadają następującym pojęciom z rozporządzenia
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym:
prowadzenie rachunku płatniczego, obsługa karty debetowej, polecenie przelewu/ polecenie przelewu wewnętrznego, usługa bankowości
elektronicznej. Stosowne definicje znajdziesz na pekao com.pl/definicje.
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa, registered under KRS No.:
0000014843 in the register of entrepreneurs maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of
the National Court Register, NIP (Tax ID No.): 526-00-06-841 REGON (Business Statistical No.): 000010205, share capital and paid-in capital: PLN
262,470,034.00. The Bank recommends to persons who have a citizenship or tax residence of a country other than Poland, before concluding a
contract with the Bank and during its validity term, to make sure that the law of the country of their residency/citizenship allows them to use banking
services in Poland.
October 2020
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców
w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843,
NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.
Październik 2020 r.

Visit our bank’s branch
Zapraszamy do placówki banku

Student ID that functions as a payment card.

Legitymacja studencka z funkcją karty płatniczej.

www.pekao.com.pl
801 365 365
(operator charges apply/
opłata wg cennika operatora)

Now your electronic student ID can also function as a debit card
with the Konto Przekorzystne for the youth account.

Teraz Twoja Elektroniczna Legitymacja Studencka może mieć też funkcję karty
debetowej do Konta Przekorzystnego dla młodych.

If you activate the payment function on your ID card, within the territory of Poland you will be
able to:
• pay for purchases in shops and on the Internet,
• withdraw cash from ATMs (list of ATMs at pekao.com.pl).

Jeżeli aktywujesz funkcję płatniczą na swojej legitymacji, na terytorium Polski będziesz mógł:
• płacić nią w sklepach oraz internecie,
• wypłacać gotówkę z bankomatów (lista bankomatów na pekao.com.pl).

How to activate the payment function on ELS?
• Visit the Bank Pekao S.A. stand at the university or a nearby bank’s branch.
• Open the Konto Przekorzystne account with the Mastercard ELS card.
• Activate the Mastercard ELS card by performing any transaction using the PIN1 code.
Do you already have the Konto Przekorzystne account?
Visit the Bank Pekao S.A. stand at the university or a nearby bank’s branch,
and our Advisers will connect the card to your current payment account.

Jak aktywować funkcję płatniczą na ELS?
• Odwiedź stoisko Banku Pekao S.A. na uczelni lub przyjdź do najbliższego oddziału.
• Załóż Konto Przekorzystne z kartą Mastercard ELS.
• Aktywuj kartę Mastercard ELS dowolną transakcją z użyciem kodu PIN1.
Masz już Konto Przekorzystne?
Odwiedź stoisko Banku Pekao S.A. na uczelni lub najbliższy oddział,
a nasi doradcy podłączą kartę do Twojego dotychczasowego rachunku.

Identification of the functions
of the contactless card

This part of the ID will be covered
by a protective layer, which can
only be removed after signing the
Mastercard ELS card contract

Ta część legitymacji będzie
pokryta zabezpieczającą warstwą
ochronną, którą można usunąć
dopiero po zawarciu umowy
o kartę Mastercard ELS

The payment card number

Numer karty płatniczej

The validity date of the
payment card
The information on the reverse of the
student ID are sensitive data and should be
protected from third parties.

Oznaczenie funkcji
zbliżeniowej karty

CVC2 code for
online payments

Bar code for the library
card function
Information that the card can
only be used in Poland

The Mastercard ELS (ELS payment function) card is active in case the owner already uses other
debit card (the revolutionary Mastercard Debit FX card) linked to his/her account in Bank Pekao S.A.
You don’t have the Konto Przekorzystne for the youth account yet? Open the account and gain2:
• PLN 0 maintenance fee,
• PLN 0 for ELS card service,
•P
 LN 0 for service of the revolutionary card with the guarantee of low exchange rates 3,
• PLN 0 for transfers in PLN online and via the PeoPay4 mobile application which is a part of
internet banking service,
• PLN 0 maintenance fee for the Eurokonto Walutowe account,
• discounts of up to 30% from the partners of the Galeria Rabatów discount programme
when paying with the Bank Pekao S.A. card, the PeoPay mobile application or via
online transfer in Pekao24.

Data ważności
karty płatniczej
Oznakowanie na rewersie legitymacji
studenckiej – dane wrażliwe, należy je
chronić przed osobami postronnymi

Kod CVC2 do
płatności internetowych

Kod kreskowy do funkcji
karty bibliotecznej
Informacja, że kartą można
płacić tylko na terenie Polski

Karta Mastercard ELS (funkcja płatnicza na ELS) jest aktywowana, jeśli jej posiadacz korzysta
już z innej karty debetowej (karty rewolucyjnej Mastercard Debit FX) do swojego konta
w Banku Pekao S.A.
Nie masz Konta Przekorzystnego dla młodych? Otwórz i zyskaj2:
• 0 zł za prowadzenie konta,
• 0 zł za obsługę karty Mastercard ELS,
• 0 zł za obsługę rewolucyjnej karty do konta z gwarancją niskich kursów3,
• 0 zł za krajowe przelewy w zł przez internet i bankowość mobilną PeoPay4,
• 0 zł za prowadzenie Eurokont Walutowych,
• zniżki do 30% u partnerów programu Galeria Rabatów przy płatnościach kartą
Banku Pekao S.A., aplikacją mobilną PeoPay lub przelewem z bankowości
internetowej Pekao24.

