Karta Dużej Rodziny
w InternetowyKantor.pl
Informator dla posiadaczy KDR

InternetowyKantor.pl
wspiera duże rodziny

InternetowyKantor.pl w marcu 2018 roku dołączył do
grona polskich firm, które przyznają zniżki posiadaczom
KDR, czyli rodzinom wielodzietnym. Oznacza to dla nich
m.in. tańsze raty kredytu mieszkaniowego we frankach
szwajcarskich czy też tańsze wyjazdy wakacyjne.

Decyzję o przystąpieniu do programu Karta Dużej Rodziny
podjęliśmy z myślą o naszych Użytkownikach i ich oczekiwaniach,
realizując program, który jest niezwykle cenny dla polskich rodzin.
Cieszymy się, że swoimi działaniami możemy wspierać wiele polskich
rodzin i przyczynić się do rozwoju oraz wzbogacenia projektu tak
ważnego z punktu widzenia potrzeb społecznych.
W niniejszym informatorze tłumaczymy czym jest Karta Dużej
Rodziny, jakie korzyści daje uczestnikom tego projektu i co
posiadaczom KDR daje InternetowyKantor.pl.
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Karta Dużej Rodziny
w InternetowyKantor.pl

Wymieniając waluty w InternetowyKantor.pl, możesz liczyć
na bardzo korzystne kursy. Dodatkowo, jeśli jesteś
posiadaczem Karty Dużej Rodziny, możesz liczyć na kolejne
oszczędności na wymianie walut. Oto zniżki dla tych
użytkowników InternetowyKantor.pl, którzy posiadają KDR:
• rabat 20% na zakup i sprzedaż euro (EUR), dolarów
amerykańskich (USD) i funtów brytyjskich (GBP). Rabat będzie
naliczany od marży pobieranej przy wymianie walut za
pośrednictwem naszego serwisu. Oznacza to m.in., że na każdy
1000 euro kupowany w InternetowyKantor.pl, można zaoszczędzić
niemal 190 zł w porównaniu z zakupem waluty w banku.*
• mniejsza marża o 40% na kursie franka szwajcarskiego (CHF)
w stosunku do marży standardowej dla osób spłacających
kredyt we frankach. Dzięki tej zniżce, przy 800 frankach
kupowanych co miesiąc w InternetowyKantor.pl, można
zaoszczędzić około 1950 zł w ciągu roku w porównaniu z
zakupem waluty w banku.*

* Oszczędność została wyliczona z różnicy pomiędzy kursem w InternetowyKantor.pl, a kursem w wybranym banku w dniu
07.07.2020. Kursy walut w InternetowyKantor.pl aktualizowane są automatycznie co 10 sekund, kursy banków mogą być
aktualizowane z inną częstotliwością, w związku z czym faktyczny kurs transakcji i uzyskana oszczędność może ulec zmianie
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Jak skorzystać ze zniżki
w InternetowyKantor.pl

Aby skorzystać ze zniżki, posiadacz Karty Dużej Rodziny
powinien dostarczyć operatorowi serwisu InternetowyKantor.pl
skan dokumentu uprawniającego do skorzystania z programu.
W tym celu użytkownik, który posiada KDR powinien zalogować
się do Profilu Użytkownika w InternetowyKantor.pl, wejść w
zakładkę „Ustawienia” i wybrać okno „Twoje dane”. Następnie
należy kliknąć w funkcję „Prześlij dokument”. Zniżka będzie
obowiązywała od momentu wysłania przez konsultanta Biura
Obsługi Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyznanie
rabatu.

Operację obrazuje grafika na następnej stronie.
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Z nami wymienisz walutę
szybko, tanio i bezpiecznie!

Dozwolone typy plików: jpg, jpeg, pdf, docx, doc, tiff, otf.
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ABC Karty Dużej Rodziny

Co to jest Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny to rządowy program wsparcia rodzin wielodzietnych
działający od 2014 roku. Każdy członek takiej rodziny może posługiwać
się specjalną kartą przypominającą kartę bankomatową, nazywaną
właśnie Kartą Dużej Rodziny, która daje wielorakie zniżki.

Co daje Karta Dużej Rodziny?
Przede wszystkim szereg zniżek. Wszystkie firmy, które – jak
InternetowyKantor.pl – przyłączyły się do programu, oferują
posiadaczom karty tańsze zakupy czy rabaty na usługi. Chodzi o to,
aby w sposób konkretny i wymierny wspierać rodziny wielodzietne i
odciążać je finansowo.

Kto może używać Karty Dużej Rodziny?
Karta jest przeznaczona dla wszystkich członków rodzin
wielodzietnych czyli takich, w których wychowuje się trójka lub
więcej dzieci. Rodzice mogą jej używać dożywotnio.
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Z nami wymienisz walutę
szybko, tanio i bezpiecznie!

Dzieci – jeśli się uczą – do 25 roku życia. Karta jest wydawana
bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.
Jak zdobyć Kartę Dużej Rodziny?
Aby zostać beneficjentem Karty Dużej Rodziny, należy złożyć wniosek.
Można to zrobić na dwa sposoby:
• można go złożyć osobiście, w urzędzie miasta lub gminy, w
miejscu swojego zamieszkania (arkusz wniosku można pobrać
ze strony https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznaniekarty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu )
• można go złożyć elektronicznie, korzystając ze specjalnego programu
– kreatora wniosków na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia.

Jakie dane potrzebne są do wniosku o Kartę Dużej Rodziny?
W przypadku papierowego wniosku potrzebne będą tylko dane
osobowe, numer PESEL, adres zamieszkania i (nieobligatoryjnie)
numery telefonów kontaktowych i adres poczty elektronicznej.
Składając wniosek drogą elektroniczną poprzez platformę Emp@tia,
niezbędne będzie posiadanie podpisu elektronicznego lub
bezpłatnego profilu zaufanego. Wbrew pozorom założenie tzw.
bezpłatnego profilu zaufanego nie jest kłopotliwe,
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Z nami wymienisz walutę
szybko, tanio i bezpiecznie!

można to zrobić drogą elektroniczną nie wychodząc z domu
poprzez stronę https://pz.gov.pl/pz/index

Na jaki okres wydawana jest Karta Dużej Rodziny?
•

rodzice – na całe życie,

•

dzieci – do ukończenia 18 lat,

•

dzieci nadal uczące się w szkole lub studiujące w wieku do 25 roku
życia:
– do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w
którym planowane jest ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem
o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy
dziecko uczy się w szkole
– do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie
nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia
nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole wyższej.

UWAGA
Od 1 stycznia 2019 r. karta przysługuje także tym rodzicom,
którzy kiedykolwiek posiadali troje dzieci. Karta dla rodziców jest
wydawana dożywotnio. Oczywiście oni również muszą wypełnić
odpowiedni wniosek.
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Pytania
o Kartę Dużej Rodziny

Szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące zakładania
i użytkowania Karty Dużej Rodziny znajdziecie Państwo na stronach:
•

https://empatia.mpips.gov.pl/

•

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Regulamin promocji
Regulamin promocji Karta Dużej Rodziny w InternetowyKantor.pl
znajduje się na stronie internetowej serwisu.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem serwisu InternetowyKantor.pl?
Zarejestruj się i zacznij oszczędzać na wymianie walut już teraz!
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