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 Wspiera duże rodziny

Walutomat dołączył do grona polskich firm, które 
wspierają rodziny wielodzietne i przyznają zniżki 
posiadaczom Karty Dużej Rodziny. Oznacza to dla nich 
m.in. tańsze raty kredytu mieszkaniowego w walucie 
czy też tańsze wyjazdy wakacyjne. 

Decyzję o przystąpieniu do programu Karta Dużej 
Rodziny podjęliśmy z myślą o naszych Klientach i ich 
oczekiwaniach, realizując program, który jest niezwykle 
cenny dla polskich rodzin. Cieszymy się, że swoimi 
działaniami możemy wspierać wielodzietne rodziny 
i przyczynić się do rozwoju oraz wspierania tego 
ważnego projektu.

Zniżka obejmuje 25% rabatu na prowizję 
pobieraną przy wymianie walut za 
pośrednictwem serwisu Walutomat. 
Rabat przydzielany jest na stałe i będzie 
obowiązywał przez cały okres ważności KDR.
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Karta Dużej Rodziny 
w Walutomacie
- szczegóły.  

Wymieniając waluty w serwisie i aplikacji Walutomatu 
możesz liczyć na bardzo korzystne kursy. Dodatkowo, jeśli 
jesteś posiadaczem Karty Dużej Rodziny, możesz liczyć na 
kolejne oszczędności na wymianie walut. 

Oto zniżki dla tych użytkowników 
Walutomatu, którzy posiadają KDR: 

Rabat 25% na prowizję w serwisie. Standardowa 
prowizja w Walutomacie wynosi 0,2% od wartości 
transakcji, z Kartą Dużej Rodziny prowizja wynosi 0,15%.

Dotyczy zakupu i sprzedaży euro (EUR), dolarów 
amerykańskich (USD), funtów brytyjskich (GBP), 
franków szwajcarskich (CHF), koron norweskich (NOK), 
koron szwedzkich (SEK), koron czeskich (CZK), koron 
duńskich (DKK). 

Rabat przydzielany jest na stałe i będzie obowiązywał 
przez cały okres ważności Karty.
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Jak skorzystać ze zniżki 
w Walutomacie?

Aby skorzystać ze zniżki, posiadacz Karty Dużej Rodziny 
powinien dostarczyć operatorowi serwisu Walutomat skan 
dokumentu uprawniającego do skorzystania z programu. 
W tym celu użytkownik, który posiada KDR powinien 
zalogować się do Panelu Użytkownika w Walutomacie, 
wejść w zakładkę:

MÓJ WALUTOMAT         DANE OSOBOWE

Zniżkę na prowizję doda konsultant Biura Obsługi Klienta w ciągu kilku 
dni od przesłania dokumentu. Będzie obowiązywała od momentu 
wysłania przez zespół Walutomatu wiadomości e-mail potwierdzającej 
przyznanie rabatu.

Następnie należy kliknąć w funkcję „Prześlij dokument”.



5                                        |INFORMATOR DLA POSIADACZY KDR                                  
|

Co to jest 
Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to rządowy program wsparcia rodzin 
wielodzietnych działający od 2014 roku. Każdy członek takiej 
rodziny może posługiwać się specjalną kartą, nazywaną 
właśnie Kartą Dużej Rodziny, która daje wielorakie zniżki. 
Celem jest wsparcie i odciążenie finansowe polskich rodzin 
wielodzietnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego 
korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, 
paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. 

Karta jest przeznaczona dla wszystkich członków rodzin wielodzietnych 
czyli takich, w których wychowuje się trójka lub więcej dzieci. Rodzice 
mogą jej używać dożywotnio. Karta jest wydawana bezpłatnie, 
każdemu członkowi rodziny. 

Kto może używać Karty Dużej Rodziny? 

Aby zostać beneficjentem Karty Dużej Rodziny, należy złożyć wniosek. 
Można to zrobić na dwa sposoby:

osobiście, w urzędzie miasta lub gminy, w miejscu 
swojego  zamieszkania

elektronicznie, korzystając ze specjalnego programu 
– kreatora wniosków na Platformie Informacyjno-
Usługowej Emp@tia. 

Jak zdobyć Kartę Dużej Rodziny? 



6                                        |INFORMATOR DLA POSIADACZY KDR                                  
|

W przypadku papierowego wniosku potrzebne będą tylko dane 
osobowe, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu i adres 
poczty elektronicznej. Składając wniosek drogą elektroniczną 
poprzez platformę Emp@tia, niezbędne będzie posiadanie podpisu 
elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego. 

Jakie dane potrzebne są do wniosku o Kartę Dużej Rodziny? 

• rodzice – na całe życie, 
• dzieci – do ukończenia 18 lat, 
• dzieci nadal uczące się w szkole lub studiujące w wieku do 25 roku życia.

Na jaki okres wydawana jest Karta Dużej Rodziny? 

UWAGA! 
Od 1 stycznia 2019 r. karta przysługuje także tym rodzicom, którzy kiedykolwiek 
posiadali troje dzieci. Karta dla rodziców jest wydawana dożywotnio. Oczywiście oni 
również muszą wypełnić odpowiedni wniosek. 

Szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące zakładania 
i użytkowania Karty Dużej Rodziny znajdują się na stronach: 

https://empatia.mpips.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

 
Regulamin Promocji
 
Regulamin promocji Karta Dużej Rodziny w Walutomat.pl znajduje się 
na stronie internetowej serwisu
 
 
Nie jesteś jeszcze użytkownikiem serwisu Walutomat.pl?
 
Zarejestruj się i zacznij oszczędzać na wymianie walut już teraz!

https://www.walutomat.pl/wp-content/uploads/2022/03/walutomat-regulamin-promocja-karta-duej-rodziny.pdf
https://www.walutomat.pl/landing/zysk/?ref=pl_pp_c1_informator_KDR_b2c_pl_na_pl_na_50procent
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