
KARTA DUŻEJ RODZINY 2019

Wszystkie miejsca, oferujące zniżki w ramach Programu, będą opatrzone logo „Tu
honorujemy Kartę Dużej Rodziny”

Od stycznia 2019 r. Kart Dużej Rodziny przysługują również Rodzicom, którzy mieli na swoim 
utrzymaniu minimum trójkę obecnie już dorosłych dzieci. 

W związku z licznymi pytaniami o miejsca, w których honorują Kartę Dużej Rodziny pełną listę 
można znaleźć na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/kdr .

Na terenie naszej gminy partnerami KDR są:

• PKP : „1 stycznia 2015 roku weszła w życie zmiana ustawy o uprawnieniach do ulgowych 
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla posiadaczy Karty Dużej 
Rodziny. Obowiązują ulgi ustawowe. 37 proc. zniżki obowiązuje na bilety jednorazowe 
podczas podróży pociągami TLK, IC, EIC, EIP w klasie 2. oraz 49-procentowy rabat na 
bilety odcinkowe miesięczne imienne w pociągach TLK i IC w klasie 2.
Posiadacze „Karty Dużej Rodziny", oprócz ulgi ustawowej - 37 procent, otrzymają jeszcze 
rabaty obowiązujące w PKP Intercity, np. 25 procent w ofercie „Duża Rodzina" (ZNIŻKI 
SIĘ SUMUJĄ). Od nowego roku każdy członek rodziny, przy jednoczesnym przejeździe co 
najmniej dwóch uprawnionych osób (wcześniej trzech) otrzyma wymienione upusty 
podczas podróży pociągami PKP Intercity w komunikacji krajowej w dowolnej klasie.
GASTRONOMIA WARS - 20-procentowa zniżka na menu dla dzieci oraz 10-procentowa 
na pozostałe pozycje w  menu. „

• KOLEJE MAZOWIECKIE oferują ulgę w wysokości 49%  dla rodziców i małżonków 
rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny przy przejazdach na podstawie biletów 
odcinkowych miesięcznych imiennych.

• STACJA ORLEN - od 26.01.2018 r i  rabaty obejmują zakup paliw (8 gr w przypadku 
paliw standardowych i 10 gr dla VERVY) oraz 20-procentową zniżkę na wszystkie produkty
z bogatej oferty Stop Cafe oraz usługi myjni. 

• PEKAO SA :

https://empatia.mpips.gov.pl/kdr


1. 5% zwrotu - za rachunki domowe opłacane poleceniem zapłaty (np. prąd, gaz, 
telefon) warunkiem jest posiadanie konta w Banku Pekao S.A., otwarcie rachunku Mój 
Skarb lub Konta Przekorzystne dla co najmniej dwójki swoich dzieci w ciągu 14 dni od 
przystąpienia do programu oraz ustanowienie polecenia zapłaty dla swoich rachunków. 
Zwrot Otrzymywany jest do końca następnego miesiąca, po dokonaniu opłaty. 

2. Pożyczka ekspresowa na dowolny cel: Specjalne warunki dla posiadaczy Karty Dużej 
Rodziny - oprocentowanie 7,77%, prowizja 3% 

3. FINANSOWANIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH 
Kredyt mieszkaniowy z Bankiem Pekao S.A

       Specjalne warunki cenowe dla posiadaczy KDR. 
     

Szczegółowe informacje o ofercie banku można uzyskać w oddziale banku i na stronie: 
https://www.pekao.com.pl/kdr

• PKO BANK POLSKI:

1. darmowe PKO Konto za Zero oraz kartę debetową do niego - wystarczy, że jedno z dzieci 
będzie korzystało z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku 

2. Z kolei klienci w wieku 13-18 lat mogą otrzymać darmową kartę debetową do 
bezpłatnego PKO Konta Pierwszego. Pozwala ona na dokonywanie wypłat ze wszystkich 
bankomatów w Polsce i na świecie bez żadnych opłat. Warunkiem skorzystania z tej oferty 
jest posiadanie przez jednego z rodziców dowolnego konta w PKO BP 

3. Dodatkowo rodzic ma możliwość skorzystania z kredytu odnawialnego z obniżoną o 50 
proc. prowizją za jego udzielanie oraz z pożyczki gotówkowej z oprocentowaniem niższym
nawet o 3 pp. w przypadku przeznaczenia połowy środków na cele związane z edukacją 
dziecka 

4. Liczniejszym rodzinom Bank proponuje również niższą o 50 proc. prowizję za udzielenie 
kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny oraz zwolnienie z opłat m.in. za 
przeprowadzenie kontroli inwestycji i oszacowanie wartości nieruchomości 

Szczegółowe informacje o ofercie banku można uzyskać w banku oraz na stronie: 
https://bankomania.pkobp.pl/finanse-na-co-dzien/z-banku/pko-bank-polski-w-
programie-karta-duzej-rodziny/

https://www.pekao.com.pl/kdr
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