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REGULAMIN OFERTY
„Zbieraj do 4 razy więcej punktów z Bankiem Pekao S.A.”

(dalej: Regulamin)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.	Organizatorem	Oferty	„Zbieraj	do	4	razy	więcej	punktów	z	Bankiem	Pekao	S.A.”	(dalej:	
„Oferta”)	organizowanej	w	ramach	programu	„Priceless	Specials”(Bezcenne	Chwile)	jest	
Mastercard	 Europe	 SA,	 belgijska	 prywatna	 spółka	 z	 ograniczoną	 odpowiedzialnością,	
zarejestrowana	przez	Sąd	Gospodarczy	w	Nivelles	w	Belgii	 pod	 numerem	belgijskiego	
rejestru	RPR	0448038446	z	 siedzibą	w	Waterloo,	Belgia,	adres:	Chaussee	de	Tervuren	
198A,	1410	Waterloo,	Belgia,	zwana	dalej	„Mastercard”.

2.	Partnerem	Oferty	jest	Bank	Pekao	S.A.,	zwany	dalej	„Bankiem”.

3.	Oferta	jest	organizowana	na	terenie	Polski.

§ 2. DEFINICJE

1.	Regulamin	–	niniejszy	regulamin;

2.	Oferta	 –	 możliwość	 uzyskania	 Dodatkowych	 Punktów	 na	 zasadach	 określonych	
w	Regulaminie;

3.	Program	 –	 program	 lojalnościowy	 pn.	 Priceless	 Specials	 zorganizowany	 i	 prowadzony	
przez	 Mastercard,	 oparty	 o	 system	 gromadzenia	 i	 wymiany	 Punktów	 na	 Nagrody.	
Szczegółowe	 zasady	 funkcjonowania	 Programu	 znajdują	 się	 w	 regulaminie	
Programu	 Mastercard	 Priceless	 Specials	 dostępnym	 na	 stronie	 internetowej:	 
www.bezcennechwile.pl.

4.	Karta	 –	 oznacza	 kartę	 płatniczą	 Uczestnika,	 tj.	 kartę	 	 debetową	 oznaczoną	 marką	
Maestro	lub	Mastercard	oraz	kartę		kredytową	oznaczoną	marką	Mastercard		tj.	karty	
płatnicze	o	których	mowa	w	art.	2	pkt	15a	ustawy	o	usługach	płatniczych.	

5.	Umowa	o	Kartę	–	oznacza	umowę	zawartą	pomiędzy	Uczestnikiem	a	Bankiem	dotyczącą	
wydania	Karty;

6.	PeoPay	 –	 Aplikacja	 PeoPay	 jest	 częścią	 usługi	 bankowości	 elektronicznej	 Pekao24;	
Transakcja	PeoPay	oznacza	płatność	zbliżeniową	telefonem;	Pojęcie	usługi	bankowości	
elektronicznej	jest		zdefiniowane	na		stronie	internetowej	Banku	pekao.com.pl	w	zakładce	
„Informacje	prawne”.

7.	Przystąpienie	do	Programu	-	zawarcie	umowy	z	Mastercard	o	uczestnictwo	w	Programie	
za	 pośrednictwem	 strony	 internetowej	 Programu	 (poprzez	 wyrażenie	 zgody	 na	
uczestnictwo	w	Programie	 i	akceptację	 regulaminu	Programu)	oraz	za	pośrednictwem	
Banku	 w	 serwisie	 Pekao24	 zgodnie	 z	 funkcjonalnością	 udostępnianą	 przez	 Bank	 oraz	
otwarcie	Rachunku	Programu	przez	Mastercard;
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8.	Uczestnik	 –	 konsument,	 będący	 osobą	 pełnoletnią,	 posiadającą	 pełną	 zdolność	 do	
czynności	prawnych,	który	spełnia	warunki	określone	w	§	3	ust.	3;	

9.	Dodatkowe	 Punkty	 –	 Punkty	 przyznane	 w	 Programie	 Uczestnikowi	 w	 Czasie	 trwania	
Oferty	 przy	 spełnieniu	 warunków	 określonych	 w	 Regulaminie.	 Liczba	 Dodatkowych	
Punktów	przyznawanych	w	 ramach	Oferty	 została	 szczegółowo	 określona	w	§	 3	 ust.	
3	Regulaminu;	Do	otrzymania	Dodatkowych	punktów	uprawnieni	są	Uczestnicy,	którzy	
w	 czasie	 trwania	 oferty	 przystąpili	 do	 Programu,	 zgodnie	 z	 regulaminem	 Programu	
i	dokonali	rejestracji	oraz	wyrazili	niezbędne	zgody	podczas	rejestracji	Karty	w	Programie.

10.	Transakcja	–	oznacza	dokonanie	płatności	z	tytułu	zakupu	towaru	lub	usługi	na	terytorium	
Polski,	lub	przy	użyciu	Karty	lub	PeoPay	(dotyczy	tylko	płatności	zbliżeniowych	PeoPay).	
Nie	dotyczy	płatności	BLIK.	

§ 3. ZASADY OFERTY

1.	Oferta	 obowiązuje	 od	 12.12.2019	 r.	 do	 momentu	 jej	 odwołania	 (dalej:	 „Czas	 trwania	
Oferty”)	z	zastrzeżeniem	ust.	9	niniejszego	paragrafu.

2.	Do	otrzymania	Dodatkowych	Punktów	uprawnieni	są	Uczestnicy,	którzy	w	Czasie	Trwania	
Oferty	spełnią	łącznie	poniższe	warunki:

a)	zawarli	lub	zawrą	w	Czasie	Trwania	Oferty	z	Bankiem	Umowę	o	Kartę;

b)	w	 Czasie	 Trwania	 Oferty	 Przystąpili	 do	 Programu	 zgodnie	 regulaminem	 Programu	
i	dokonali	rejestracji	Karty	w	Programie	wraz	z	udzieleniem	upoważnienia	na	ujawnienie	
tajemnicy	 bankowej	 przez	 Bank	w	 oparciu	 o	 postanowienia	 art.	 104	 ust.	 3	 Ustawy	
Prawo	 bankowe;	 lub	 (ii)	 już	 są	 uczestnikami	 Programu	 i	 dokonają	 rejestracji	 Karty	
w	Programie	wraz	z	udzieleniem	upoważnienia	na	ujawnienie	tajemnicy	bankowej	przez	
Bank;

c)		w	Czasie	Trwania	Oferty	dokonają	Transakcji.

3.	Z	zastrzeżenie	ust.	4	poniżej,	Uczestnik	otrzyma	Dodatkowe	Punkty	w	wysokości:

a)	2	 Dodatkowe	 Punkty	 za	 każde	 wydane	 50	 zł	 w	 ramach	 każdorazowej	 Transakcji	
dokonanej	w	Czasie	trwania	Oferty	Kartą	Debetową	Mastercard	lub	Kartą	Debetową	
Maestro	zgodnie	z	definicją	powyżej	lub	przy	użyciu	PeoPay;

b)	4	 Dodatkowe	 Punkty	 za	 każde	 wydane	 50	 zł	 w	 ramach	 każdorazowej	 Transakcji	
dokonanej	w	Czasie	trwania	Oferty	Kartą	Kredytową	Mastercard	zgodnie	z	definicją	
powyżej.

Wskazane	 wyżej	 zasady	 uzyskiwania	 Dodatkowych	 Punktów	 zastępują	 inne,	 mniej	
korzystne	dla	Uczestnika	 zasady	uzyskiwania	punktów	za	Transakcje	 oferowane	przez	
Mastercard	wszystkim	Uczestnikom	(dostępne	pod	adresem	https://rpm-cms.upaid.pl/
media/2781/priceless-specials-zasady-przyznawania-punktow_1_08_19_final.pdf).	

W	 razie	 dokonania	 jednorazowej	 Transakcji	 o	 wartości	 powyżej	 50	 zł	 należna	 liczba	
punktów	 (według	 przelicznika	 za	 Kartę	 powyżej)	 zostanie	 przemnożona	 przez	 liczbę	
wielokrotności	 50	 zł	mieszczącej	 się	w	wartości	 danej	 Transakcji.	Na	przykład,	w	 razie	
dokonania	Transakcji	o	wartości	178	zł,	liczba	punktów	zostanie	przemnożona	przez	liczbę	
3.	Na	potrzeby	 liczenia	Dodatkowych	Punktów	wartości	 poszczególnych	 Transakcji	 nie	
sumują	się	ze	sobą,	tj.	punkty	są	przyznawane	(na	zasadach	określonych	w	Regulaminie)	za	
każdą	Transakcję	osobno.	Dodatkowe	Punkty	naliczają	się	od	każdej	wartości	Transakcji.
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4.	W	 ramach	 Oferty	 Uczestnicy	 otrzymują	 Dodatkowe	 Punkty	 za	 dokonane	 przez	 nich	
zakupy	towarów	lub	usług	na	terytorium	Polski,	zarówno	w	punktach	stacjonarnych	jak	
i	u	sprzedawców	Internetowych,	u	których	można	dokonać	płatności	Kartami	Mastercard	
oraz	Maestro,	aplikacją	PeoPay).	Lista	placówek	w	których	za	dokonywane	operacje	nie	
będą	przyznawane	Dodatkowe	Punkty,	jest	dostępna	w	Załączniku	nr	1	do	Regulaminu.

5.	Dodatkowe	Punkty	przyznawane	będą	jedynie	za	Transakcje,	za	które	płatności	zostały	
zrealizowane	na	terytorium	Polski.

6.	Dodatkowe	 Punkty	 zostaną	 przyznane	 Uczestnikowi	 do	 14	 dni	 roboczych	 od	 dnia	
spełnienia	wszystkich	warunków	 jej	otrzymania,	poprzez	zasilenie	Rachunku	Programu	
Uczestnika	odpowiednią	liczbą	Dodatkowych	Punktów.	

7.	Dodatkowe	Punkty	są	ważne	przez	3	lata	od	dnia	zasilenia	Rachunku	Programu.	Po	upływie	
tego	 terminu,	 niewykorzystane	 Dodatkowe	 Punkty	 bez	 składania	 przez	 Organizatora	
jakichkolwiek	 dodatkowych	 oświadczeń,	 bezpowrotnie	 wygasają	 (zostaną	 odjęte	 od	
salda	punktów	na	Rachunku	Programu).	Uczestnikowi	nie	przysługują	żadne	roszczenia	
z	tytułu	niewykorzystanych	i	anulowanych	Dodatkowych	Punktów.

8.	Dodatkowe	 Punkty	 nie	 podlegają	 wymianie	 na	 ekwiwalent	 pieniężny,	 ani	 na	 Nagrody	
innego	rodzaju,	niż	te	dostępne	dla	Uczestnika	w	Programie.	

9.	Mastercard	 zastrzega	 sobie	 prawo	 odwołania/zakończenia	 w/w	 Oferty.	 W	 takim	
przypadku	informacja	o	odwołaniu	Oferty	i	tym	samym	o	dacie	jej	zakończenia	zostanie	
ogłoszona	 na	 stronach	WWW	 Programu	 z	 co	 najmniej	 miesięcznym	 wyprzedzeniem.	
Organizator	 powiadomi	 o	 wcześniejszym	 zakończeniu	 Oferty	 za	 pomocą	 strony	
internetowej:	 www.bezcennechwile.pl	 oraz	 na	 stronie	 Banku:	 www.pekao.com.pl	 oraz	
poprzez	 wysłanie	maila	 z	 informacją	 na	 Rachunek	 Programu.	 Zakończenie	 Oferty	 nie	
będzie	 naruszać	praw	nabytych	przez	Uczestników.	Zakończenie	Oferty	pozostaje	bez	
wpływu	na	zasady	oraz	termin	przyznawania	Dodatkowych	Punktów,	ani	też	na	ważność	
Dodatkowych	Punktów	otrzymanych	w	ramach	Oferty.

§ 4. REKLAMACJE

Informacje	dotyczące	sposobu	składania	 i	 rozpatrywania	reklamacji	określa	Regulamin	
Programu	Mastercard	Priceless	Specials	dostępny	na	stronie:	www.bezcennechwile.pl.

§ 5. DANE OSOBOWE

Informacje	dotyczące	administratora	danych	osobowych,	 zakresu	 i	 celu	przetwarzania	
danych	 osobowych	 Uczestników,	 a	 także	 wszelkie	 inne	 informacje	 dotyczące	 danych	
osobowych	 przetwarzanych	 w	 związku	 z	 niniejszymi	 Warunkami	 określa	 Polityka	
Prywatności	Programu	Priceless	Specials	dostępna	na:	www.bezcennechwile.pl.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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1.	Treść	 Regulaminu	 jest	 dostępna	 na	 stronie	 internetowej	 Mastercard	 pod	 adresem:	 
www.bezcennechwile.pl	 oraz	 na	 stronie	 internetowej	 Banku	 pod	 adresem:	 
www.pekao.com.pl.

2.	Udział	w	Ofercie	jest	dobrowolny.

3.	Oferta	nie	jest	grą	losową,	zakładem	wzajemnym,	grą	w	karty	ani	grą	na	automatach,	
których	wynik	zależy	od	przypadku	w	rozumieniu	art.	2	ustawy	o	grach	hazardowych.

4.	Postanowienia	 Regulaminu	 podlegają	 przepisom	 prawa	 polskiego.	 
W	 kwestiach	 nieuregulowanych	 Regulaminu	 Programu	 dostępnego	 pod	 adresem:	 
www.bezcennechwile.pl	 oraz	 przepisy	 Kodeksu	 cywilnego	 i	 innych	 ustaw.	 Pojęciom	
pisanym	wielką	 literą,	a	niezdefiniowanym	w	Regulaminie	należy	przydawać	znaczenie,	
jakie	zostało	nadane	im	w	regulaminie	Programu.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu Oferty „Zbieraj do 4 razy więcej punktów z Bankiem Pekao”

1.	Dodatkowe	Punkty	nie	będą	przyznawane	za	Transakcje	dokonane	w	placówkach	o	kodzie	
MCC	(Merchant	Category	Code).	Są	to	Transakcje	wyłączone	z	Oferty:

• 4829	-	określający	internetowe	przekazy	pieniężne;

• 5122	–	określający	m.in.	właścicieli	aptek;

• 5715-	określający	hurtownie	napojów	alkoholowych;

• 	5813	–	określający	pijalnie	(napoje	alkoholowe),	bary,	tawerny,	kluby	nocne	i	dyskoteki;

• 5912	–	określający	drogerie	i	apteki;

• 5921	–	określający	sklepy	z	piwem,	winem,	alkoholem;

• 6010	–	określający	instytucje	finansowe	(gotówkę	z	kas	banków);

• 6011	–	określający	instytucje	finansowe	(gotówkę	z	bankomatów);

• 6012	-	określający	instytucje	finansowe	(towary	i	usługi);

• 6050	–	określający	przekazy	pieniężne	w	instytucjach	finansowych;

• 6051	–	określający	przekazy	pieniężne	w	Instytucjach	niefinansowych

(waluta	obca,	zlecenia	pieniężne	i	czeki	podróżne);

• 6540	–	określający	instytucje	niefinansowe	(zakup	/	obciążenie	karty);

• 7511	–	określający	obstawianie	zakładów	(włącznie	z	loteriami),	żetony	w	kasynach;

• 8999	–	określający	wolne	zawody;

• 9311	–	określający	podatki.


