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Rejestracja konta:

1. Wejdź w link do 

rejestracji, który powinien przekierować Cię do 

założenia konta: 

https://www.emultisport.pl/register-user/44620

2. Wypełnij formularz swoimi danymi,

3. Zapoznaj się z regulaminem oraz go zaakceptuj.



Rejestracja konta:

1. Na email podany podczas rejestracji otrzymasz 

wiadomość z linkiem weryfikacyjnym, aby 

kontynuować potwierdź swój adres e-mail.



Rejestracja konta:

1. Potwierdź adres e-mail.

2. Na pytanie „Czy masz produkt MultiSport lub 

MultiLife” zaznacz odpowiedź NIE.

3. Uzupełnij swoje dane:

Imię

Nazwisko

Numer telefonu

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)



Rejestracja konta:

1. Zaakceptuj wybrane zgody.

2. Kliknij  w „Strona Główna”.

3. Teraz możesz zarządzać swoimi kartami.



Logowanie

W związku z wdrożeniem projektu SSO, który zakłada logowanie jednym i tym samym 
loginem do wszystkich naszych systemów. Zdarza się, że Klienci zgłaszają trudności 
z logowaniem się wynikające najczęściej z tego, że mieli dotychczas rolę Zarządca, 

ale też rolę Użytkownik i konto w Strefie Użytkownika.  

Służymy również wsparciem pod numerem telefonu: 22 242 42 42

Rekomendujemy zapoznanie się z instrukcją 

na naszej stronie odnośnie logowania:

https://www.kartamultisport.pl/faq-sso

https://www.kartamultisport.pl/faq-sso


Panel użytkownika

Posiadasz już założone konto, Twój widok po 
zalogowaniu*: 

1. Od teraz możesz zarządzać swoimi kartami:

• Zamówić nową kartę

• Aktywować/dezaktywować kartę

• Gdy zajdzie taka konieczność zamówić duplikat karty

• Przejść płynnie do Strefy Użytkownika i korzystać z dodatkowych 

usług 

W tym miejscu widzisz ile dni pozostało na dokonanie zmiany w Twoich 
zamówieniach/produktach. Zmiany zostają wprowadzone w życie w 
kolejnym okresie rozliczeniowym.

W łatwy sposób możesz przejść do Strefy Użytkownika.

* Ilość widocznych kart zależy od warunków umowy zawartych 
z Twoim pracodawcą



Zamówienie nowej karty :
Wybierz rodzaj karty jaki chcesz zamówić i użyj przycisku „Zamów 

teraz” 

1. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi ekranie i przejdź dalej.

2. Konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych 

przez Benefit Systems oraz zapoznanie się i akceptacja regulaminu „Karty 

MultiSport”.



Płatność za karty

WAŻNE!! Jeśli karta nie zostanie opłacona w 
terminie, zamówienie nie zostanie zrealizowane, a 
Twoja karta pozostanie nieaktywna Możesz zlecić 
płatność cykliczną lub wybrać płatność BLIK lub 
dokonać jej przez usługę PayU



Aktywacja karty:
Aktywacji karty możesz dokonać tylko karcie, która 

była już kiedyś „aktywna”, ale na ten moment 

ma status „nieaktywna”

1. Analogicznie do zamówienia nowej karty w kilku 

prostych krokach przechodzisz aktywację karty.

2. PAMIĘTAJ, karta będzie aktywna od następnego 

okresu rozliczeniowego.



Dezaktywacja 
karty:

Dezaktywacji swojej karty możesz dokonać przechodząc 

do akcji dostępnych w szczegółach każdej z kart. Możesz też po 

prostu nie dokonywać płatności za swoje karty na kolejny okres 

rozliczeniowy, a wówczas kartę dezaktywujemy automatycznie. 

1. Kliknij w strzałkę by przejść do szczegółów karty

2. Skorzystaj z akcji „Dezaktywuj kartę” 

i potwierdź swoją decyzję

3. Pamiętaj, że możesz zmienić zdanie i anulować 

złożone zamówienie na dezaktywację karty



Duplikat karty :

Duplikat karty zamówisz w przypadku utraty karty bądź zmiany 

danych osobowych na karcie przechodząc do szczegółów karty:

1. Kliknij w strzałkę przy karcie, dla której będziesz zamawiać 

duplikat karty.

2. Wybierz opcję „Zamów duplikat”.

3. Z dostępnej listy wybierz powód zamówienia duplikatu. W 

przypadku błędu w danych bądź zmiany nazwiska zostaniesz 

poproszony o wskazanie nowych, poprawnych danych.




