PROGRAM KART PRACOWNICZYCH LOTOS

INSTRUKCJA DO PORTALU

OFERTA RABATOWA LOTOS
ZAPOZNAJ SIĘ z atrakcyjnym pakietem rabatów przygotowanym specjalnie dla Ciebie, oferowanym na
stacjach LOTOS;
TANKUJ prywatne auto na stacjach LOTOS i REALIZUJ zakupy w sklepie stacyjnym, aby skorzystać
z rabatów;
ZAPOZNAJ SIĘ z Regulaminem

ZAMÓW KARTĘ - PORTAL KART PRACOWNICZYCH
W celu zamówienia karty LOTOS:
WEJDŹ na stronę
https://www.lotosbiznes.pl/LotosBiznesUMPR
PODAJ nr NIP swojego Pracodawcy (10 cyfr
bez myślników)
PODAJ służbowy adres mailowy w domenie
Pracodawcy
KLIKNIJ przycisk „Generuj token” i WYGENERUJ
jednorazowy token identyfikacyjny (ciąg 10
znaków), który otrzymasz na wskazany adres email
SKOPIUJ otrzymany token, WKLEJ na stronie
logowania
PRZEPISZ kod z obrazka we wskazane pole
ZALOGUJ się do portalu
ZAMÓW kartę/karty LOTOS podając jedynie liczbę
kart jaką chcesz otrzymać, w ramach dostępnej puli
wskazanej na portalu
Jeśli próba zalogowania kończy się niepowodzeniem
i wyświetlany jest komunikat jak niżej, może to oznaczać,
że został podany nieprawidłowy NIP lub adres e-mail.
„Wprowadzone dane autoryzacyjne są nieprawidłowe lub nieaktualne
spróbuj ponownie lub skontaktuj się z Pracodawcą”

TOKEN
Token OTRZYMASZ na swoją skrzynkę mailową maksymalnie w ciągu kilku minut
Temat otrzymanego maila z tokenem do logowania: Token logowania do portalu UMPR
Jeśli NIE OTRZYMAŁEŚ tokenu na swoją skrzynkę odbiorczą, sprawdź folder SPAM
TOKEN jest jednorazowy. Każde logowanie do portalu wymaga wygenerowania nowego tokenu.

STATUSY KART
Aktualny status karty LOTOS możesz sprawdzić logując się do portalu.
MOŻLIWE STATUSY KART:
NOWA – karta zamówiona, nie przyjęta jeszcze do realizacji
W PRODUKCJI – karta w trakcie procesu produkcyjnego
AKTYWNA – karta wydana, wysłana lub oczekująca na wysyłkę
ANULOWANA – zamówienie na kartę zostało anulowane przez Pracodawcę przed jej wydaniem; taki status
karty NIE ZMNIEJSZA puli kart możliwych do zamówienia
ZABLOKOWANA CZASOWO – karta zablokowana czasowo przez Pracodawcę; taki status karty
ZMNIEJSZA pulę możliwych kart do zamówienia
ZABLOKOWANA TRWALE – karta zablokowana trwale przez Pracodawcę - taki status karty NIE
ZMNIEJSZA puli możliwych kart do zamówienia

KORZYSTANIE Z KART
Wszystkie karty LOTOS wraz z kodami PIN są wysyłane do Pracodawcy. W celu ich odbioru SKONTAKTUJ
się z Pracodawcą
Przy pierwszym użyciu karty konieczna jest zmiana kodu PIN. W tym celu:
WŁÓŻ kartę do terminala
PODAJ kod PIN, który otrzymałeś wraz z kartą
WPROWADŹ nowy, własny kod PIN
POTWIERDŹ nowy kod PIN
W celu naliczenia rabatu POINFORMUJ kasjera przed dokonaniem transakcji o użyciu karty LOTOS
PAMIĘTAJ – karta LOTOS nie jest środkiem płatniczym, a jedynie nośnikiem rabatów. DOKONAJ płatności
gotówką lub kartą płatniczą
Za dokonane transakcje NIE OTRZYMASZ faktury VAT
Blokady karty może dokonać wyłącznie Pracodawca. W przypadku konieczności zablokowania karty
SKONTAKTUJ SIĘ z Pracodawcą.

WYGLĄD KARTY LOTOS

Dane widoczne na karcie LOTOS
UMPR* NAZWA PRACODAWCY
E* ADRES E-MAIL UCZESTNIKA
numer karty
data ważności karty
*UMPR – skrót oznaczający umowę typu pracowniczego
*E – skrót oznaczający kartę zamówioną z Portalu Kart Pracowniczych

