
ZASADY KORZYSTANIA 
Z KARTY PRZEDPŁACONEJ – ZAKUPOWEJ TANKBANK 

 
Beneficjent programu PGG Family otrzymuje Kartę TANKBANK upoważniającą do zakupów 
z zastosowaniem atrakcyjnego rabatu cenowego na stacjach paliw Orlen i Bliska.  

 
Karty TANKBANK wydawane są przez dział kadr. Wydana Karta w chwili jej przekazania nie jest zasilona.  

 
Podczas odbioru Karty, Beneficjent PGG Family zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania oświadczenia. 
Beneficjent może zadeklarować dowolną kwotę zasilenia Karty TANKBANK będącą wielokrotnością 10 zł, 
ale kwota ta nie może być niższa niż 50 zł.  
Dla zachowania atrakcyjnego rabatu, zasilenia Karty muszą odbywać się poprzez wpłatę zadeklarowanej 
kwoty na rachunek bankowy o numerze  90 1050 1214 1000 0024 5135 8044.  
Zadeklarowana kwota zasilenia pomniejszona o wartość rabatu udzielonego przez PKN Orlen przekazywana 
będzie do PKN Orlen. Kwota zasilenia Karty będzie natomiast zgodna z zadeklarowaną przez Beneficjenta 
PGG Family. 
Raz w miesiącu następuje zasilenie Karty na kwotę zadeklarowaną przez Beneficjenta PGG Family. 
Zdeklarowana kwota zasilenia Karty TANKBANK na następny miesiąc może zostać zmieniona przez 
Beneficjenta programu PGG Family w dowolnym momencie, jednak nie później, niż do 5 dnia danego 
miesiąca. 

 
Karta TANKBANK jest bezpłatna i zwolniona z opłat za jej korzystanie. 

 
Podczas realizacji transakcji bezgotówkowej przy użyciu Karty TANKBANK należy:  

 okazać ją Pracownikowi Stacji,  
 wprowadzić do terminalna,  
 odebrać wystawiony wydruk z terminala potwierdzający dokonanie transakcji, 
 odebrać paragon z kasy fiskalnej. 

Kartą TANKBANK można dokonywać zakupów wszystkich artykułów dostępnych na stacjach Orlen 
i Bliska. 
 
W przypadku niewystarczającej ilości środków na Karcie TANKBANK podczas płatności transakcja zostanie 
rozbita i Beneficjent otrzyma dwa paragony, w takiej sytuacji za transakcję poza Kartą TANKBANK  może 
skorzystać z rabatu przysługującego na Karta BIZNESTANK.  
Aktualny stan środków na Karcie TANKBANK można sprawdzać na stacjach PKN Orlen. 
Niewykorzystane środki na Karcie będą gromadzone w okresie ważności Karty, który wynosi dwa lata od daty 
jej wydania lub kończy się w dniu podanym na awersie Karty. 

 
W przypadku zagubienia lub kradzieży Karty TANKBANK postępuj wg. poniższych wytycznych: 

a) niezwłocznie ZADZWOŃ:  
 w godz. 7,30 - 15,00 pod numer telefonu 024 256-95-07, 
 na infolinię  

- z telefonu stacjonarnego pod numer 0-801-235-682,  
- z telefonu komórkowego pod numer 0-501-235-682. 

b) zgłoś FAKT podając: 
- nr Karty którą utraciłeś 
- nazwę klienta: PGG S.A. 

c) udaj się w pierwszym możliwym momencie do działu kadr i również zgłoś ten fakt. 
 


