
Płatność za pomocą jednej eKarty 

Aby zapłacić za zamówienie za pomocą eKarty wystarczy na drugim kroku koszyka, na etapie 

wyboru formy płatności wybrać opcję „Płatność online” i następnie „eKarta prezentowa”. 

 

W polu „kod eKarty” należy wpisać posiadany kod (wielkość znaków ma znaczenie) i następnie 

wybrać opcję „zapisz dane ekarty”. Jeśli wpisany kod jest poprawny, można przejść do 



kolejnego kroku i tam zakończyć proces składania zamówienia. W przypadku komunikatu o 

błędnym kodzie należy sprawdzić czy został wpisany poprawnie i nie ma spacji na końcu (ta 

jest także liczona jako znak). Jeśli wpisany kod jest na pewno poprawny i nigdy wcześniej 

nieużywany, prosimy o kontakt z CWK (telefon oraz formularz kontaktowy dostępne na 

stronie). 

UWAGA: do momentu złożenia zamówienia kod nie jest przypisany do konta użytkownika. 

Dopiero w momencie potwierdzenia chęci złożenia zamówienia z eKarty pobierane są środki. 

Po złożeniu zamówienia, z eKarty pobierane są środki niezbędne do opłacenia zamówienia. 

Jeśli na eKarcie było więcej środków niż wynosiła kwota zamówienia (wraz z kosztem 

dostawy), zostaną one przypisane do konta użytkownika jako „Twoje Środki” i można ich użyć 

w późniejszym czasie. Sam numer eKarty nie jest już potrzebny do składania kolejnych 

zamówień. 

Płatność 2 lub więcej eKartami 

W przypadku gdy posiadasz 2 lub więcej eKart, którymi chcesz opłacić zamówienie należy 

pamiętać, że: 

 Za zamówienie można zapłacić 2 eKartami, pod warunkiem, że suma zebranych na 

nich środków pokrywa koszt zamówienia. W takim przypadku, po podaniu pierwszego 

numeru eKarty, zostanie zweryfikowany stan dostępnych na niej środków, a następnie 

wyświetlona kwota, którą trzeba dopłacić. Wybierając opcję „eKarta” i wpisując drugi 

numer eKarty, kończymy proces wyboru płatności. Jeśli środków na drugiej eKarcie 

będzie za mało, dopłacić brakującą kwotę, można za pomocą przelewu lub płatności 

kartą kredytową.  Jeżeli zamówienie zostało opłacone i na jednej eKarcie zostały dodatkowe 

środki, wówczas zostaną one przypisane do konta użytkownika. 



 

 

 Nie można opłacić zamówienia w koszyku więcej niż 2 eKartami. Jeśli posiadasz kilka 

eKart i chcesz za ich pomocą opłacić zamówienie, należy wcześniej przypisać je do 

konta użytkownika. Aby to zrobić wystarczy, że na Twoim Koncie wybierzesz opcję 

doładowania eKartą (https://www.empik.com/twoje-konto/twoje-

srodki/doladowanie/ekarta) i po kolej przypiszesz każdą eKartę. Przypisane środki 

będą dostępna jako „Twoje Środki” i przy płaceniu za zamówienie taką właśnie formę 

płatności należy wybrać. Konto można doładować dowolną ilość razy, kwota 

maksymalna na Twoich Środkach to 5000zł. 

https://www.empik.com/twoje-konto/twoje-srodki/doladowanie/ekarta
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