Instrukcja korzystania z kart Bonus Systems – Karta
Martex Business VISA z PIN
Opis Karty
Karta bonus+ VISA to premiowa karta przedpłacona, która daje nieograniczoną możliwość
w zakupie produktów i usług zgodnych z Twoimi preferencjami.
Podstawowe cechy karty: - karta międzynarodowa
- chroniona kodem PIN
- bez opłaty transakcyjnej

Karta ważna jest do 31/12/2018 – wykorzystaj środki przed upływem terminu ważności !

Aktywacja karty
Karta bonus+ VISA jest już aktywna i nie wymaga indywidualnej aktywacji. Kartę należy podpisać
na rewersie. Każda płatność kartą zatwierdzana jest wprowadzeniem numeru PIN (numer
dołączony w osobnej kopercie)

Sprawdzanie salda karty i historii transakcji - Infolinia lub internet
1. INTERNET
Aby sprawdzić saldo karty i historię transakcji, wejdź na stronę
www.openbenefit.pl
Użyj w tym celu numeru karty oraz numeru NIK, które są umieszczone na liście
dołączonym do karty.
Po zalogowaniu na stronie, wejdź w zakładkę “Moje konto”, a następnie kliknij “Saldo
i historia” w panelu z lewej strony.
Istnieje także możliwość sprawdzenia salda bez rejestracji.
2. Bankomat sieci CITI (bez kosztów)
3. W celu sprawdzenia salda na infolinii telefonicznej zadzwoń: 22 692 24 39

Zastrzeżenie karty
W przypadku utraty, kradzieży lub ujawnienia danych karty osobie nieuprawnionej, niezwłocznie
dokonaj jej zastrzeżenia pod numerem telefonu: 22 692 24 39

Platforma dedykowana Pracownikom, korzystającym z kart przedpłaconych UP Bonus.
W Openbenefit.pl możesz korzystać z ofert rabatowych na codzienne zakupy, podróże, spa,
szkolenia, bilety do kina, teatru i na koncerty, oraz wiele innych. Z platformy możesz korzystać
cały rok - także po wykorzystaniu środków z karty. Płatności przez internet wymagają podania
kodu CVV2 / CVC2. Są to 3 cyfry, które można znaleźć na karcie przy polu podpisu.
• Zarządzaj swoją kartą
• Oszczędzaj na zakupach
• Wyszukuj pomysły na spędzenie czasu wolnego
• Otrzymuj oferty i bilety na telefon lub maila – szybko i wygodnie
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