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Smartcard – to  legitymacja studencka, która wydawana jest przez uczelnie wyższe przy współpracy z 

BZWBK S.A. w ramach programu Santander Universidades. 

 

Co to jest smartcard 

Elektroniczna legitymacja studencka 

Projekt prowadzony przez bank od 2014r.  

W tym czasie wydano łącznie ponad 118 tysięcy blankietów 

Dzięki legitymacji studenci mają dostęp do wszelkich funkcji na swojej uczelni ale to nie 

wszystko 

 

• Przy użyciu mc smarcard można dokonywać operacje we wszystkich punktach 

akceptujących karty płatnicze jak również wszelkie transakcje poprzez internet (płatności w 

sklepach, kinach, portalach aukcyjnych itd.) 

• Możliwość płatności zbliżeniowych PayPass –  w standardzie do 50zł bez potwierdzenia Pin 

(możliwość edytowania wszelkich parametrów w bankowości elektronicznej)’ 

• Duża dostępność darmowych bankomatów w BZWBK 

• Podsumowując – w jednym plastyku student ma dostęp do: wszelkich funkcji związanych z 

uczelnią,  okresowego biletu komunikacji miejskiej  oraz  darmowej karty płatniczej 
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• Na głównej stronie legitymacji znajdują się podstawowe dane takie jak: 

 imię i nazwisko, numer albumu, pesel 

 

• na rewersie znajduje się miejsce na stemple określające datę ważności legitymacji. 

 

• Na rewersie również znajdują się wszystkie informacje bankowe: 

• 1 Nr. PAN jest to numer karty – ten który zazwyczaj jest na awersie 

• 2 Tu zamieszczona jest data ważności karty (ta bankowa, jedyna karta wydawana na 

5 lat) oraz kod cvc (operacje internetowe) 

• 3 i 4 numery potrzebne do aktywacji funkcji bankowej  

 

 

• Dalej mamy logo MC oraz BZWBK (tylko takie karty możemy aktywować). Aby 

poznać wszystkie dane karty i wprowadzić je do systemu, należy usunąć pasek 

ochronny.  

Co to jest smartcard cd. 

 

 

Co trzeba wiedzieć i co znajduje się na legitymacji 

Elektroniczna legitymacja studencka 
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Smartcard w Polsce 

 

 

Warszawa 

Sopot 

Katowice 

Rzeszów 

Wrocław 

Poznań 

Łódź 

3 4 

1 

1 

1 

1 1 

2 1 

1 

pomorskie 

warmińsko 

-pomorskie 

mazowieckie kujawsko 

-pomorskie 

zachodnio 

-pomorskie 

dolnośląskie opolskie 

śląskie 

małopolskie 

podkarpackie 

lubelskie 

łódzkie 

podlaskie 

świętokrzyskie 

wielkopolskie 

1 

1 

placówki SU 

Uczelnie z Smartcard 

Zasady działania legitymacji 

 Każda legitymacja jest oddzielnie personalizowana pod funkcje 

uczelniane i funkcje płatnicze 

 Student otrzymuje na starcie legitymację z nieaktywnymi 

funkcjami bankowymi 

 Aktywacja funkcji bankowej następuje w placówkach SU lub w 

oddziałach BZWBK (do września 2016r tylko B.O.) 

 Aktywacja karty płatniczej – poprzez usługi BZWBK24 

 

Uczelnie współpracujące 

 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

 Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie 

 Uniwersytet SWPS – Warszawa, Poznań, Sopot, Katowice, 

Wrocław 

 Politechnika Poznańska 

 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 
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Działania promocyjne na uczelniach  

Przypisy: 

 Kampanie promocyjne smartcard na 5 uczelniach w Polsce, 

połączone z działaniami promocyjnymi, grami i konkursami 

dla studentów 

 Współpraca z organizacjami studenckimi i władzami uczelni, 

(wspólne wydawanie legitymacji studenckich) 

 Zaangażowanie doradców z Bankowości Oddziałowej 

 Stworzenie nowych materiałów produktowych 

 Promocje z podmiotami zewnętrznymi 
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Działania promocyjne cd.  

Nowa komunikacja produktowa przygotowana jest  

w formie ulotek, plakatów, informatorów.  

Dodatkowo przygotowany jest przekaz  

w kanałach elektronicznych. 

Wszystkie materiały promocyjne  

przygotowane są w trzech językach: 

 Polski 

 Angielski 

 Ukraiński 

 

Rozpoczęcie współpracy z ZTM Rzeszów – celem promocji legitymacji smartcard jako 

pierwszej takiej karty w Rzeszowie w technologii DESFIRE. 

Dzięki temu studenci z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania mogą jako pierwsi w 

Rzeszowie zakodować bilet miejski na swoich legitymacjach  



Dziękuję 

za poświęcony czas 

Rafał Denga 

Tel: 605 552 359 

Mail: rafal.denga@bzwbk.pl 


