
Żyjąc aktywnie, zapewne uwielbiasz podróżować. Skrupulatnie planujesz każdy detal wyjazdu – zawczasu 
rezerwujesz bilety lotnicze, miejsce noclegu, planujesz trasę zwiedzania. Oprócz tego warto również wcześniej 
zaplanować wydatki, by uniknąć dodatkowych kosztów przewalutowania. Sprawdź, jakie udogodnienia w tej 
kwestii oferuje Złota Karta Debetowa Premium. 
Inne jej zalety to:
n możliwość płacenia w euro i wypłacania gotówki za granicą bezpośrednio 
 z rachunku walutowego w euro,
n wypłaty ze wszystkich bankomatów na całym świecie bez prowizji Banku BGŻ BNP Paribas, 
n  bezpłatny Pakiet Ubezpieczeń: Pakiet Bezpieczeństwa, Pakiet Assistance (assistance domowy  

oraz medyczny).

Kartę można przepiąć pomiędzy rachunkami również w oddziale Banku lub przez telefon.

JAK POWIĄZAĆ KARTĘ Z RACHUNKIEM W EURO – KRÓTKI PRZEWODNIK 

Logujemy się  
do serwisu
internetowego 
Pl@net

Wybieramy
zakładkę Karty

Wybieramy nazwę 
karty, którą chcemy 
przepiąć

Wybieramy przycisk
Przepięcie karty

Wybieramy nazwę 
konta, do którego 
chcemy przepiąć 
kartę

Uwaga! Krok zalecany, 
ale nie obowiązkowy: 
Zaznaczamy opcję 
Przypomnienie
o konieczności przepięcia 
karty i wybór daty  
przyjścia SMS-a 
przypominającego
o powtórnym przepięciu 
karty

Wybieramy opcję 
Zmień

Otrzymujemy SMS-a 
z kodem, który należy 
wpisać w serwisie 
Pl@net i wybieramy 
opcję Podpisz
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PRZEPINANIE ZŁOTEJ KARTY DEBETOWEJ PREMIUM

login

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny – nie stanowi on oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Szczegółowe zasady otwierania i prowadzenia 
konta z planem taryfowym Konto Premium, rachunku Autooszczędzania, Lokaty Premium oraz wydawania i obsługi karty debetowej wydanej do ww. konta, w tym informacje o wszelkich opłatach i prowizjach 
związanych z prowadzeniem tych rachunków oraz ich oprocentowaniem, a także informacje o usługach/ubezpieczeniach związanych z kartą debetową dostępne są w oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas 
oraz na stronie www.bgzbnpparibas.pl. Bank nie pobiera opłat/prowizjiza wypłaty z bankomatów, co nie wyklucza możliwości obciążenia Klienta za wypłatę z bankomatu przez podmioty inne niż Bank,  
np. operatorów bankomatów. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych na www.bgzbnpparibas.pl.
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł, w całości wpłacony.

Bank

Szczegółowe informacje znajdą Państwo u naszych 
Doradców Klienta Premium w oddziałach Banku 

BGŻ BNP Paribas lub na stronie www.bgzbnpparibas.pl.

 801 309 995,  500 970 341
opłata za połączenie wg cennika operatora


