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Karta członkowska ZHP

Cele organizacyjne wprowadzenia
karty
• Dowód członkostwa w ZHP
Kartę otrzymuje się po wpisaniu członka ZHP
do systemu Ewidencja ZHP

• Łatwy dostęp do informacji
Numer ewidencyjny oraz kod kreskowy karty ułatwią
zapisywanie i sprawdzanie danych w systemie Ewidencja ZHP

• Sprawne zarządzanie
Karta ułatwi organizację wydarzeń o charakterze masowym,
może służyć jako identyfikator, voucher żywnościowy lub
eventowy, wejściówka na teren zlotu, itp..

Dwa rodzaje kart
Od dnia 30 kwietnia 2013 wprowadzone
zostają dwa rodzaje kart:
• Karta członkowska ZHP z funkcją
płatniczą
• Karta zwykła – karta członkowska ZHP
bez funkcji płatniczej

1

2013-04-25

Dwa rodzaje kart
Wprowadzenie dwóch rodzajów kart daje
pełną swobodę wyboru funkcji, jakie ma
pełnić karta członkowska ZHP. Każdy
harcerz może zadecydować, jaką rolę będzie
pełnić jego karta członkowska ZHP. Nie
zmienia to jednak podstawowego zadania
tego dokumentu - potwierdzenia
przynależności danej osoby do ZHP.

Dwa rodzaje kart
Wybór rodzaju karty następuje podczas
zatwierdzania kart nowo wpisanych osób
do systemu Ewidencja ZHP. Drużynowy
lub inna osoba zarządzająca listą kart dla
danej drużyny dokonuje wyboru rodzaju
karty według deklaracji członka ZHP.

Cele wychowawcze wprowadzenia
karty
• Nauka posługiwania się nośnikiem
pieniądza elektronicznego
• Nauka odpowiedzialności za swoje
rzeczy
• Nauka posługiwania się własnym
dokumentem tożsamości
• Nauka dysponowania własnymi
środkami finansowymi – tylko karta z funkcją
płatniczą
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Bonusy dla posiadacza karty
• Możliwość korzystania z programu
rabatowego ZHP
• Możliwość założenia konta pocztowego
w domenie @zhp.net.pl
• Możliwość korzystania z programu
rabatowego Standard BRE Banku
tylko dla karty z funkcją płatniczą

Opis karty
Elementy wspólne dla obu
rodzajów kart:
1. Imię i Nazwisko
2. Numer ewidencyjny ZHP
4. Logo ZHP
5. Kod kreskowy
Elementy występujące
wyłącznie na karcie z funkcją
płatniczą:
3. Bankowy numer karty
6. Pasek magnetyczny
7. Hologram
8. Podpis posiadacza karty
9. Kod bezpieczeństwa CVV2
10. Numer rachunku karty

Funkcje karty
• Identyfikacyjna
Karta członkowska ZHP pełni rolę legitymacji harcerskiej.

• Płatnicza tylko dla karty z funkcją płatniczą
Karta członkowska ZHP z funkcją płatniczą jest typem karty
przedpłaconej na okaziciela.
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Rola rodzica dziecka do lat 13
tylko dla karty z funkcją płatniczą

•
•
•
•
•

Decyzja o aktywacji funkcji płatniczej
Decyzja o założeniu konta pocztowego
Przekazanie karty swojemu dziecku
Pomoc przy serwisie karty
Wspieranie dziecka w wychowaniu
ekonomicznym

Funkcja płatnicza krok po kroku
1. By aktywować funkcję płatniczą należy
zasilić rachunek karty poprzez:
- przelew bankowy
- przekaz pocztowy
- wpłata w dowolnym banku

2. By śledzić saldo i historię rachunku karty
należy ją zarejestrować w Internetowym
Serwisie Kart iBRE:
- wejść na stronę www.brebank.pl/prepaid
- kliknąć „Rejestracja karty”
- uzupełnić formularz wg danych na karcie

Funkcja płatnicza krok po kroku

3. Korzystanie z karty:
- Możliwość płatności w punktach handlowo-usługowych
posiadających terminal płatniczy
- Możliwość dokonywania zakupów przez internet
- Możliwość wypłaty pieniędzy z bankomatu (opcja płatna 5zł)
- Możliwość gromadzenia środków na rachunku do 5 000zł

4. Dezaktywacja funkcji płatniczej
- Funkcje płatniczą blokuje się dzwoniąc do 24 godzinnego
Centrum Obsługi BRE pod numerem +48 (42) 678 05 05. Należy
podać numer karty, datę ważności karty, imię i nazwisko oraz
numer ewidencyjny.
ewidencyjny

5. Wykup pieniądza elektronicznego
Proces odzyskiwania pieniędzy z karty zagubionej lub zniszczonej
nazywa się „wykupem pieniądza elektronicznego” i związany jest
opłatą 14,90 zł.
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Zasady bezpieczeństwa
tylko dla karty z funkcją płatniczą

Na wypadek zniszczenia lub zagubienia
karty należy:
•

•

Na liście załączonym do karty wpisać numer ewidencyjny
(harcerski numer ID znajdujący się pod nazwiskiem)
oraz numer autentykacji (potrzebny do logowania w
Internetowym Serwisie Kart iBRE)
List zachować w bezpiecznym miejscu

Serwis kart
Serwis kart następuje tylko drogą internetową.
Na stronie zhp.pl/karta znajdują się formularze
ułatwiające:
• Reklamacje karty
(reklamowaną kartę należy odesłać kartę do Głównej Kwatery
ZHP)

• Zgłoszenie zagubienia lub zniszczenia karty
• Odzyskiwanie danych
• Zmiany statusu karty
Zdobycie stopnia instruktorskiego, złożenie deklaracji
seniorskiej.

Kontakt
By dowiedzieć się więcej wejdź na stronę

zhp.pl/karta
Swoje pytania kieruj pod

karta@zhp.pl
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