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1   Aktywacji karty nie można dokonać poprzez transakcję zbliżeniową. Dokonywanie transakcji 
zbliżeniowych będzie możliwe po aktywacji karty z wykorzystaniem numeru PIN. 

2  Po ukończeniu 26. roku życia opłaty za Konto Przekorzystne będą pobierane na zasadach  
ogólnych. W przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia, umowę o Konto Przekorzystne 
zawiera w ich imieniu przedstawiciel ustawowy.

3 Karta rewolucyjna to karta debetowa Mastercard do Konta Przekorzystnego lub Konta Świat 
Premium. Gwarancja niskich kursów dotyczy płatności 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. Materiał 
sporządzony wg stanu na dzień 1.08.2019 r.

4  0 zł przy autoryzacji za pomocą powiadomień push w aplikacji PeoPay. 0,20 zł za wysyłkę  
SMS-a przy autoryzacji kodem SMS.

Pojęcia: prowadzenie konta, obsługa karty, wypłata, przelew, Pekao24 i PeoPay, mają  
następujące znaczenie wynikające z przepisów prawa: wypłata gotówki, 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 z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57,  
00-950 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.
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Zapraszamy do placówki banku

Legitymacja studencka z funkcją karty płatniczej



Otwórz konto na selfie
– jak chcesz, gdzie chcesz, kiedy chcesz

Aplikacja PeoPay jest częścią usługi bankowości elektronicznej Pekao24.  Więcej informacji na www.pekao.com.pl.

Pobierz aplikację PeoPay

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).

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.

Nie masz Konta Przekorzystnego dla młodych? Otwórz i zyskaj2:
•  0 zł za prowadzenie konta,
•  0 zł za obsługę rewolucyjnej karty do konta z gwarancją niskich kursów3,
•  0 zł za krajowe przelewy w złotych 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.

Teraz Twoja elektroniczna legitymacja studencka może  
posiadać też funkcję karty debetowej do Konta Przekorzystnego 
dla młodych.

Pobierz z

Oznakowanie na rewersie 
legitymacji studenckiej – dane 

wrażliwe, należy je chronić przed 
osobami postronnymi:

Kod kreskowy do funkcji  
karty bibliotecznej Kod CVC2 do 

płatności internetowych 

Data ważności 
karty płatniczej

Numer karty płatniczej

Ta część legitymacji będzie 
pokryta zabezpieczającą 
warstwą ochronną, którą 

można usunąć dopiero po 
zawarciu umowy o kartę 

Mastercard ELS

Oznaczenie funkcji zbliżeniowej karty 

Informacja, że kartą można płacić 
tylko na terenie Polski Z ŻYCIA MAM TYLE, 

ILE SAM PRZEŻYJĘ
Marcin Mossakowski | podróżnik i filmowiec


