INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU
O KARTĘ KIBICA
PRZYGOTUJ:

•
•
•

dokument tożsamości;
zdjęcie;
numer swojego indywidualnego konta bankowego, z którego wykonasz przelew weryfikacyjny.

Zwróć szczególną uwagę na dane przelewu. Pamiętaj, że realizując przelew, powinieneś wybrać standardowy
przelew krajowy w systemie Elixir. Przelew musi być wykonany z Twojego konta (nie może to być konto
kogoś z rodziny ani znajomego, nie może to być konto firmy ani konto wspólne, którego jesteś drugim
współposiadaczem), tytuł przelewu musi być zgodny z tytułem podanym w wiadomości e-maila z Alior Banku,
musi zawierać numer PESEL oraz numer dokumentu tożsamości, które podałeś na wniosku, a dane podane
na wniosku muszą zgadzać się z danymi w Twoim obecnym banku oraz z danymi w Alior Banku.

KROK 1.
Aby złożyć wniosek o Kartę Kibica, wejdź na portal „Łączy nas piłka”, wpisując w pasku adresowym
przeglądarki: www.laczynaspilka.pl

KROK 2.
Kartę Kibica mogą zamówić osoby zalogowane na portalu „Łączy nas piłka”. W celu zalogowania się
na portalu z prawego górnego rogu strony wybierz link „Zaloguj się”.

KROK 3.
Po wybraniu linku „Zaloguj się” wyświetli się strona logowania do konta na portalu „Łączy nas piłka”.
Jeśli jesteś już zarejestrowanym użytkownikiem portalu, zaloguj się, wpisując swój adres e-mail
oraz hasło i potwierdź te dane, klikając „Zaloguj”. Następnie przejdź do KROKU 5.
Jeśli nie jesteś jeszcze zalogowany na portalu „Łączy nas piłka”, wybierz opcję
„Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się”.

Masz już konto na portalu
„Łączy nas piłka”?
Zaloguj się.

Nie masz konta na portalu
„Łączy nas piłka”?
Zarejestruj się.

KROK 4.
W przypadku braku konta na portalu „Łączy nas piłka”, zarejestruj się, podając w formularzu rejestracji:
imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło, którym będziesz logować się do serwisu „Łączy nas piłka”.
Zaznacz również wymagane pola o zapoznaniu się z regulaminem portalu oraz o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych, a następnie kliknij „Zarejestruj”.

Pamiętaj!
Zaznacz
wymagane pola.

Po rejestracji, na podany wcześniej adres e-mail, otrzymasz wiadomość z linkiem. Kliknij w link w celu
aktywacji konta na portalu „Łączy nas piłka”. Po aktywacji konta zaloguj się na portalu „Łączy nas piłka”.

KROK 5.
Po zalogowaniu na portalu „Łączy nas piłka” wybierz link „Zamów Kartę Kibica”.

KROK 6.
W kolejnym kroku wyświetli się strona Karty Kibica. Aby kontynuować zamawianie Karty Kibica,
kliknij „Zamów Kartę Kibica”.

KROK 7.
Na kolejnej stronie wyświetli się formularz zamówienia Karty Kibica – wypełnij wymagane dane.
Załącz swoje zdjęcie, które przedstawia Twoją twarz. Będzie ono służyło do weryfikacji Twojej tożsamości
na stadionie oraz w momencie odbioru Karty Kibica. Pamiętaj także, aby zaznaczyć pole o akceptacji
regulaminu Karty Kibica. Po wypełnieniu formularza kliknij „Zamów Kartę Kibica”.

Pamiętaj!
Zaznacz pole, aby potwierdzić
akceptację regulaminu.

KROK 8.
Sprawdź dane wprowadzone w poprzednim kroku i potwierdź je, klikając „Zamów Kartę Kibica”.

KROK 9.
Po potwierdzeniu danych, zostaniesz przekierowany na stronę Alior Banku z wnioskiem o wydanie
Karty Kibica. Dane podane w poprzednich krokach zostaną automatycznie uzupełnione na wniosku.
Aby kontynuować proces zamawiania Karty Kibica, uzupełnij brakujące pola, a następnie kliknij
„Wybierz”, w celu przejścia do wprowadzenia danych osobowych.

KROK 10.
Uzupełnij brakujące dane osobowe i zatwierdź je, klikając „Dalej”.

KROK 11.
Uzupełnij dane adresowe. Jeśli Twój adres zamieszkania lub adres korespondencyjny jest inny
niż zameldowania, zaznacz odpowiednie pole. Potwierdź wprowadzone dane, klikając „Dalej”.

Zaznacz pole,
jeśli adres zamieszkania
lub korespondencyjny
jest inny niż zameldowania.

KROK 12.
W kolejnym kroku formularza, wybierz placówkę Alior Banku, w której odbierzesz Kartę Kibica.

Następnie zaakceptuj wymagane oświadczenia, wpisz kod weryfikacyjny z obrazka i kliknij „Wyślij wniosek”.

Zaakceptuj oświadczenia.

KROK 13.
W ostatnim kroku wpisz w przeznaczonym do tego polu numer Twojego dotychczasowego rachunku,
z którego dokonasz przelewu weryfikacyjnego na kwotę min. 25 zł. Aby zakończyć proces składania
wniosku o Kartę Kibica, kliknij „Wyślij”.

Wpisz numer
rachunku bankowego,
z którego dokonasz
przelewu.

KROK 14.
Na ekranie wyświetli się informacja o prawidłowym zapisaniu numeru rachunku na podany adres e-mail
zostanie wysłane potwierdzenie złożenia wniosku wraz z danymi potrzebnymi do dokonania
przelewu w wysokości 25 zł. Przelew musisz wykonać z Twojego dotychczasowego konta bankowego,
zadeklarowanego w kroku 13. na Twój nowy rachunek Karty Kibica, podany w wysłanym mailu.
Na wykonanie przelewu masz 7 dni.

KROK 15.

Po poprawnym zamówieniu Karty Kibica możesz monitorować jej status na portalu „Łączy nas piłka”.
W tym celu zaloguj się na portalu i w „Profilu Kibica” wybierz sekcję „Karta Kibica”.

Po kliknięciu wyświetlą się informacje o zamówionej Karcie Kibica.

KROK 16.
Jeśli status Karty Kibica zmieni się na „Gotowa do odbioru”, możesz udać się do wskazanego
we wniosku oddziału Banku i odebrać ją.

KROK 17.
Pracownik oddziału zweryfikuje Twoją tożsamość. Po pozytywnej weryfikacji otrzymasz Kartę Kibica.

KROK 18.
Korzystaj ze wszystkich Karty Kibica!

