Nowa karta członkowska Przyjaciół Bhakti Margi na: teraz to także karta płatnicza!
Od 2018 roku karta członkowska PBM będzie specjalną Kartą Płatniczą Bhakti Margi, którą
można będzie doładowywać gotówką, kartą kredytową lub debetową, albo przelewem z
karty bankowej. Będzie to spersonalizowana, niezbywalna karta, którą każdy członek
otrzyma tylko raz. Będzie ci ona towarzyszyła przez całe członkostwo
w PBM. Na karcie znajdą się: twoje imię, nazwisko, imię duchowe, kraj oraz numer
członkowski PBM. Prosimy, miej tę kartę zawsze ze sobą podczas wizyt w Shree Peetha
Nilaya.
Swoją kartę członkowską możesz zawsze ponownie doładować w SPN, korzystając
z automatu do kart płatniczych BM. W przeciwieństwie do zwykłych kart, nie można
z niej jednak wypłacić zgromadzonych środków. Dlatego też prosimy nie doładowywać
karty zbyt dużymi kwotami.
Otrzymasz 10% zniżki dla PBM, za każdym razem, gdy zapłacisz ta kartą:
•

w sklepiku – na cały asortyment, który teraz obejmuje także książki,

•

w Bhajan Café,

•

w automacie z przekąskami i napojami,

•

za niektóre seminaria i kursy Akademii BM,

•

za inne oferty promocyjne mogące pojawiać się okresowo w krótkim czasie.
o
o

Zniżki nie obejmują imprez i kursów z Paramahamsą Vishwanandą.
Zniżki nie obejmują kursów praktyki duchowej (Sadhany).

➢ Kiedy zapłacisz za zakwaterowanie (z pełnym wyżywieniem), otrzymasz kolejną kartę
płatniczą, która jest zaprogramowana na darmowe posiłki. Nie można opłacić
posiłków z góry za pomocą karty PBM.
➢ Polecamy dokonywać opłat za posiłki i zakwaterowanie zwykłą kartą płatniczą,
a karty PBM używać we wszystkich miejscach, gdzie możliwe jest otrzymanie zniżki
dla PBM.
➢ Nie ma możliwości wypłacenia pieniędzy z karty płatniczej PBM. Odzyskanie ich
możliwe będzie tylko w przypadku, gdy zakończysz swoje członkostwo w PBM
i ostatecznie zwrócisz kartę – wtedy kwota znajdująca się na karcie zostanie ci
zwrócona.
➢ Przepraszamy za te ograniczenia, niestety inne rozwiązanie jest technicznie
niemożliwe. Mamy nadzieję, że korzystanie z nowej karty ze specjalną zniżką
członkowską sprawi ci przyjemność!
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