Студентська безконтактна електронна картка
Опис БЕК

Пільгова студентська картка містить в своїй пам'яті ідентифікаційні дані користувача
(студента, учня), належність до навчального закладу. Мають заборону повторного
проходу. Багаж оплачується окремо, згідно з діючим тарифом.

Термін дії

БЕК дійсна на весь період навчання, до закінчення навчального закладу. Користувач
зобов'язаний мати при собі студентський (навчальний) квиток, підтверджуючий особу та
статус студента.

Для кого призначена

Пільгова БЕК для проїзду студентів і учнів дає право проходу на станцію тільки
власникові картки. Передача пільгової БЕК іншим особам, або користування карткою
одночасно декількома особами заборонено. У разі виявлення такого порушення,
пасажири притягуються до адміністративної відповідальності, згідно з чинним
Законодавством.

Де можна придбати

Згідно з наданими заявками навчальних закладів Харківський метрополітен забезпечує
постачання необхідної кількості карток. Видача карток проводиться навчальними
закладами.

Куди слід звернутися при В Пункт обслуговування безконтактних електронних карток, що розташований на
несправності карти для станції «Історичний музей» к. №13.
заміни
Куди слід звернутися при
втраті БЕК

У профком студентів свого навчального закладу.

Куди слід звернутися у
разі втрати права на
пільговий проїзд
(закінчення навчання,
відрахування, перехід на
іншу форму навчання)

В разі закінчення навчання власник студентської БЕК має право безкоштовно протягом
30 (тридцяти) календарних днів перенести існуючий на картці залишок грошових коштів
на власну комерційну БЕК (перенос коштів здійснюється в Пункті обслуговування
безконтактних електронних карток, що розташований на станції «Історичний музей» к.
№13). По закінченню вказаного терміну для звернення щодо переносу грошових
коштів, кошти з студентської БЕК не переносяться.

За яким тарифом
проводиться оплата

У КП «Харківський метрополітен» студентам вищих навчальних закладів 1-4 рівнів
акредитації і учням професійно-технічних навчальних закладів надається пільговий
проїзд відповідно до Ухвали Кабінету Міністрів України № 541 і складає 50% від
вартості проїзду.

Опис БЕК

Картки виготовляються на базі пластикової платіжної картки «Приватбанку», яка за
бажанням її власника може бути використана, як платіжна картка банку. Мають
заборону повторного проходу. Багаж оплачується окремо, згідно з діючим тарифом.

Пільгова безконтактна електронна картка

Для кого призначена

Для громадян України (жителів м. Харкова і області), яким відповідно до чинного
законодавства дано право безкоштовного проїзду в метрополітені. Пільгова електронна
картка дає право безкоштовного проїзду в метрополітені тільки власникові картки і не
повинна передаватися стороннім особам. У разі виявлення такого порушення,
пасажири притягуються до адміністративної відповідальності, згідно з чинним
Законодавством.

Де можна отримати

У відділеннях Приватбанку.

Які документи потрібні
для отримання БЕК

Паспорт громадянина України, ідентифікаційний номер користувача та документ, який
надає право безкоштовного проїзду в метрополітені. При цьому необхідно заповнити
заяву.

Куди слід звернутися при
несправності карти для
заміни

У відділення Приватбанку.

Куди слід звернутися при
втраті БЕК

У відділення Приватбанку.

