Szanowny Pracowniku,
z przyjemnością przekazujemy Ci kartę płatniczą Edenred.
Karta jest nieaktywna. Przed pierwszym użyciem zarejestruj ją na stronie myedenred.pl, następnie
aktywuj i uzyskaj PIN*. Rejestracja karty jest dla Ciebie ważna ze względów bezpieczeństwa oraz
dla Twojej wygody. Aby sprawdzić, gdzie zapłacisz kartą, wejdź na myedenred.pl w zakładkę
„Moje Karty”.

Specjalnie dla Ciebie
Serwis myedenred.pl, w którym:
✓

sprawdzisz, gdzie możesz zapłacić kartą

✓

doładujesz swoją kartę indywidualnie, generując numer rachunku bankowego
zgodnie z instrukcją podaną w zakładce „Doładuj kartę”
Maksymalna miesięczna kwota doładowania indywidualnego wynosi 500zl

✓

sprawdzisz saldo karty i historię transakcji oraz informacje o doładowaniu karty

✓

aktywujesz kartę, uzyskasz PIN* i przypomnisz sobie PIN

✓

zablokujesz kartę w razie jej utraty

✓

złożysz wniosek o duplikat (duplikat karty jest wysyłany w ciągu 10 dni roboczych,
za wydanie i wysłanie duplikatu, ze środków dostępnych na karcie zostanie
pobrana opłata 20 zł)

Bezpłatna aplikacja mobilna „Twoja Karta”, w której:
✓

szybko sprawdzisz saldo karty w czasie rzeczywistym i historię transakcji

✓

dowiesz się, kiedy i na jaką kwotę Twoja karta została doładowana

✓

szybko zablokujesz kartę

✓

jako pierwszy poznasz aktualne promocje i zniżki do Twoich ulubionych sklepów

Android Pay™ - nowoczesne płatności mobilne do kart Edenred
✓ Płać szybko i bezpiecznie telefonem. Dodaj i aktywuj kartę Edenred na
myedenred.pl w zakładce „MOJE KARTY”, następnie ściągnij aplikację Android
Pay na telefon i ciesz się z zakupów każdego dnia.

Automatyczy serwis obsługi dostępny 24/7 pod numerem
+48 22 481 39 08, dzięki któremu:
✓

* Jeżeli nie masz dostępu do Internetu przez automatyczny serwis obsługi
aktywujesz kartę i nadasz własny PIN

Twoja karta Edenred:
✓

Nie ponosisz żadnych opłat za dokonane transakcje bezgotówkowe

✓

Nie wyrzucaj karty, ze zniżek na myedenred.pl możesz korzystać nawet po
wykorzystaniu środków z karty

✓

Możesz dokonać płatności na dowolną kwotę, ale tylko do wysokości dostępnych
środków na karcie

Przyjemnego korzystania z karty życzą

Aby korzystanie z kart Edenred było dla Państwa przyjemnością,
przedstawiamy informacje dotyczące kategorii i przykładowych placówek
akceptujących karty podarunkowe dla dzieci.
Kartą podarunkową dla dzieci zapłacisz w każdym punkcie posiadającym terminal płatniczy, ale
jedynie w branżach wymienionych poniżej.

Karty podarunkowe dla dzieci akceptowane są w następujących kategoriach sklepów i
punktów usługowych, zgodnie z poniższymi z przykładami.
ODZIEŻ DZIECIĘCA

Coccodrillo, MotherCare, 5.10.15. itp.

SKLEPY ODZIEŻOWE Z DZIAŁEM DZIECIĘCYM

KappAhl, C&A, Reserved itp.

SKLEPY Z ZABAWKAMI

Toys"R"Us, Cartoon Planet, Smyk itp.

SKLEPY OBUWNICZE Z DZIAŁEM DZIECIĘCYM

Bartek, Wójcik, Deichmann itp.

KSIĘGARNIE

Empik, Matras, Traffic Club, Świat książki
itp.

SALONIKI PRASOWE

Inmedio, Relay, 1 Minute itp.

SKLEPY Z ARTYKUŁAMI PAPIERNICZYMI

ZIGZAG, Kleks itp.
Speak Up, Empik School, English Bestway
itp.
Riviera, Eggurola Dance Studio, Kabaty
Dance Studio, Saska Dance Studio itp.
Sklep muzyczna Pasja, Sklep muzyczny
Metro, itp.

SZKOŁY JĘZYKOWE
SZKOŁY TAŃCA
SKLEPY MUZYCZNE
AGENCJE BILETÓW

e-bilet, ticketpro, eventim, e-ticket itd

RTV / KOMPUTERY

Media Markt, Saturn, Euro RTV AGD,
Vobis, iSPOT itp.

SKLEPY SPORTOWE

Go Sport, Decathlon, Intersport, Trygon
Sport, City Sport, Adidas, Nike, Reebok,
Puma, itd
KULTURA, SPORT, ROZRYWKA I REKREACJA

BASENY, PARKI WODNE
SIŁOWNIE, FITNESS
SALE ZABAW, ZOO, PARKI ROZRYWKI
KINA
TEATRY
MUZEA

Warszawianka, aquaparki i inne baseny
itp.
Pure, Calypso, Fitness Park, Energy Fitness
itp.
Sala Zabaw KOLORADO, HulaKula,
BAJKOLANDIA, ZOO itp.
Cinema City, Multikino, Muranów,
Kinoteka itp.
Opera Narodowa, Teatr Polonia,
Filharmonia Narodowa itp.
Muzeum Narodowe, Muzeum Powstania
Warszawskiego itp.

Kartą można też płacić za zakupy internetowe,
jedynie w sklepach z branż wymienionych powyżej.

Przyjemnego korzystania z karty życzą

