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REGULAMIN PROMOCJI  

 „Punkty na start z Getin Noble Bank S.A.” (II Edycja) 
(dalej: „Regulamin”) 

 
§ 1.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Promocji „Punkty na start z Getin Noble Bank S.A.” (dalej: „Promocja”) 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 (dalej: „Mastercard”). 

2. Partnerem Promocji jest Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Ignacego 
Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000304735, której akta rejestrowe przechowuje sąd rejestrowy – 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, posiadająca REGON 141334038, NIP 1080004850, o kapitale zakładowym w wysokości 
2.851.630.418,91 złotych (dalej: „Partner”). 

3. Promocja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
§ 2.  

DEFINICJE 

1. Terminy pisane w tym Regulaminie wielką literą, które nie zostały w nim zdefiniowane, wyjaśnione 
są w regulaminie Programu: 

a) Regulamin – ten regulamin; 

b) Promocja – Promocja, o której mowa w § 1 ust. 1 powyżej, w której możliwe jest uzyskanie 
Nagrody na zasadach określonych w Regulaminie oraz regulaminie Programu; 

c) Program – program lojalnościowy Priceless Specials (Mastercard Bezcenne Chwile), 
zorganizowany i prowadzony przez Mastercard, oparty o system gromadzenia i wymiany 
Punktów na nagrody. Szczegółowe zasady funkcjonowania Programu określa regulamin  
Programu dostępny na stronie: https://bezcennechwile.mastercard.pl/ (w stopce strony). 
Promocja jest organizowana w ramach Programu i – o ile w tym Regulaminie nie zastrzeżono 
inaczej – podlega regulaminowi Programu; 

d) Karta Partnera – oznacza kartę kredytową Mastercard® wydaną Uczestnikowi przez Partnera, 
która spełnia łącznie wszystkie następujące warunki: 

(i) jej pierwsze 6 cyfr numeru karty to 513026, 520084, 536366 lub 522829 (taką kartę 
Uczestnik może uzyskać u Partnera w Czasie trwania Promocji);  

(ii) nie jest kartą wirtualną;  

 (iii) nie jest Kartą Biznesową.  

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.851.630.418,91 złotych (wpłacony w całości). Infolinia:  
+48 664 919 797. Koszt połączenia zgodny ze stawką operatora. 
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Karta Partnera stanowi Kartę w rozumieniu regulaminu Programu. Partner jest Instytucją 
Finansową w rozumieniu regulaminu Programu;  

e) Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, ma pełną zdolność do czynności prawnych, 
oraz jest uprawnionym posiadaczem Karty Partnera i dokonała Przystąpienia do Programu; 

f) Nagroda – punkty, w liczbie 6800, które Mastercard przyznaje Uczestnikowi w Programie po  
spełnieniu przez Uczestnika łącznie wszystkich warunków Promocji, w tym tych, o których 
mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu. Punkty przyznawane w ramach Nagrody stanowią „Punkty” w 
rozumieniu regulaminu Programu; 

g) Zakup Premiowany – oznacza każdy zakup w polskich złotych realizowany za pomocą Karty 
Partnera przez Uczestnika Programu – z wyjątkiem:  

- wszelkich transakcji, w przypadku których nastąpił zwrot świadczenia (np. towaru, usługi lub 
pieniędzy);  

- operacji przeniesienia sald;  

- transakcji z wykorzystaniem czeków w tym czeków podróżnych; 

- transakcji dot. składek ubezpieczeniowych, podatków lub danin publicznych;  

- zapłaty wszelkich odsetek lub innych opłat za zwłokę;  

- innych opłat lub obciążeń;  

- wszelkich płatności związanych z grami losowymi (w tym zakupu losów w loteriach);  

- transakcji dokonanych w punktach o następujących kodach MCC (Merchant Category Code):  
(i) 4829 – określający internetowe przekazy pieniężne,  

(ii) 6010 – określający instytucje finansowe (gotówkę z kas banków),  

(iii) 6011 – określający instytucje finansowe (gotówkę z bankomatów),  

(iv) 6012 – określający instytucje finansowe (towary i usługi),  

(v)  6050 – określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,  

(vi) 6051 – określający przekazy pieniężne w instytucjach niefinansowych (waluta obca, 
zlecenia pieniężne i czeki podróżne),  

(vii) 6540 – określający instytucje niefinansowe (zakup / obciążenie karty)  

oraz  

wszelkie doładowania portfeli cyfrowych/wirtualnych w tym portfela elektronicznego 
„SkyCash”, nawet jeżeli nie znajdują się w ramach powyższych MCC;  

- a także z wyłączeniem wszelkich pozycji obciążających saldo gotówkowe Uczestnika. 

 

§ 3.  
ZASADY PROMOCJI 

1. Promocja trwa od 15.02.2021 r. do 30.06.2021 r. lub do wyczerpania puli Nagród, o której mowa  
w ust. 6 poniżej (dalej: „Czas trwania Promocji”), z zastrzeżeniem wcześniejszych i późniejszych 
terminów w ust. 2 niniejszego paragrafu.  
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2. Do otrzymania Nagrody uprawnieni są Uczestnicy, którzy spełnią łącznie wszystkie poniższe 
warunki: 

a) posiadają aktywną i ważną Kartę Partnera, wydaną na podstawie umowy o Kartę Partnera 

zawartej pomiędzy Uczestnikiem i Partnerem po 31.12.2020 r., ale nie później niż do 

30.06.2021 r.; 

b) w Czasie trwania Promocji, ale nie później niż do 15.07.2021 r. dokonali Przystąpienia do 

Programu, zgodnie z tym Regulaminem i regulaminem Programu, rejestrując po raz pierwszy 

swoją Kartę Partnera, o której mowa w lit. a) powyżej, w Programie, 

na stronie https://bezcennechwile.mastercard.pl/;  

albo 

dokonali Przystąpienia do Programu przed 15.02.2021 r. i w Czasie trwania Promocji, lecz nie 

później niż do 15.07.2021 r., zarejestrowali po raz pierwszy swoją Kartę Partnera, o której 

mowa w lit. a) powyżej, do istniejącego Rachunku Programu Uczestnika. W Promocji 

uwzględniane są jedynie te Karty Partnera, które przed dniem 15.02.2021 r. nigdy nie były 

zarejestrowane w Programie; 

c) dokonując Przystąpienia do Programu, ale nie później niż do 15.07.2021 r., wyrażą Mastercard 

zgodę o treści wskazanej poniżej, w stosunku do co najmniej jednego kanału 

komunikacyjnego, tj. numeru telefonu komórkowy lub adresu e-mail: „Wyrażam zgodę na 

wykorzystywanie danych kontaktowych i dotyczących udziału w Programie przez Mastercard, 

w tym do analizy moich preferencji, struktury wydatków/schematów zakupów, zainteresowań 

i zachowań, do przesyłania mi spersonalizowanych wiadomości marketingowych z najbardziej 

odpowiednimi ofertami i treścią pochodzącymi od Mastercard, wydawców kart, agentów 

rozliczeniowych, sprzedawców detalicznych i partnerów związanych z Programem Priceless 

Specials. Chcę otrzymywać wiadomości marketingowe za pośrednictwem następujących 

kanałów: e-mail na adres e-mail podany podczas rejestracji lub SMS na numer telefonu 

podany podczas rejestracji.”; 

d) w terminie pierwszych 30 (słownie: trzydziestu) dni kalendarzowych od momentu dokonania 

Przystąpienia do Programu przez Uczestnika i uruchomieniu Rachunku Programu, dokonali 

minimum pięciu Zakupów Premiowanych w ramach transakcji bezgotówkowych, w sklepach 

stacjonarnych lub internetowych przy użyciu Karty Partnera, o której mowa w lit. a) powyżej, 

zarejestrowanej w Programie, na łączną kwotę co najmniej 100 zł (słownie: stu złotych), oraz 

w terminie następnych 30 (słownie: trzydziestu) dni kalendarzowych dokonali minimum 

pięciu Zakupów Premiowanych w ramach transakcji bezgotówkowych w sklepach 

stacjonarnych lub internetowych przy użyciu tej samej Karty Partnera zarejestrowanej w 

Programie, na łączną kwotę co najmniej 100 zł (słownie: stu złotych). 

3. Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi przez Mastercard nie później niż w terminie 25 (słownie: 
dwudziestu pięciu) dni roboczych od dnia spełnienia wszystkich warunków jej otrzymania, a jej 
przyznanie zostanie dokonane poprzez zasilenie Rachunku Programu Uczestnika odpowiednią liczbą 
Punktów. 

4. Punkty przyznane w ramach Nagrody ważne są przez dwa miesiące od dnia zasilenia Rachunku 
Programu. Po upływie tego terminu niewykorzystane Punkty, bez konieczności składania przez 
Mastercard lub Partnera jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli lub dokonywania 
dodatkowych czynności prawnych, bezpowrotnie wygasają (zostaną odjęte od salda Punktów na 

https://bezcennechwile.mastercard.pl/
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Rachunku Programu). Nagrody nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani na nagrody innego 
rodzaju, niż te, które są dostępne dla Uczestnika w Programie (zgodnie z regulaminem Programu). 

5. Jeden Uczestnik może otrzymać w Promocji tylko i wyłącznie jedną Nagrodę, nawet jeżeli 
wielokrotnie spełniłby kryteria do jej otrzymania. 

6. Pula Nagród wynosi 2000 – tj. 2000 Nagród po 6800 Punktów każda. Partner poinformuje 
Uczestników Programu o wyczerpaniu puli Nagród poprzez umieszczenie informacji o wyczerpaniu 
Nagród na swojej stronie https://www.getinbank.pl/klienci-indywidualni/karty/program-
mastercard-priceless-specials. Dodatkowo, na siedem dni przed szacowanym przez  Partnera 
terminie wyczerpania puli Nagród, Partner umieści na swojej stronie internetowej, o której mowa 
w zdaniu poprzedzającym, również informację o szacowanym przez siebie terminie wyczerpaniu się 
puli Nagród, przy czym szacunki Partnera będą opierać się o dotychczasowe tempo, w którym pula 
Nagród zostaje wyczerpana. 

 
§ 4.  

REKLAMACJE 

Informacje dotyczące sposobu składania i rozpatrywania reklamacji określa regulamin Programu 
Mastercard Priceless Specials (Bezcenne Chwile) dostępny na stronie: 
https://bezcennechwile.mastercard.pl/ (w stopce strony). 

 
§ 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 niniejszą Promocją określa Polityka Prywatności Programu Priceless 
Specials dostępna pod adresem: https://bezcennechwile.mastercard.pl/ (w stopce strony). 

 
§ 6.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w Promocji jest dobrowolny. 

2. Treść regulaminu Programu jest dostępna na stronie: https://bezcennechwile.mastercard.pl/ (w 
stopce strony), natomiast treść Regulaminu i regulaminu Programu dostępne są na stronie: 
https://www.getinbank.pl/klienci-indywidualni/karty/program-mastercard-priceless-specials. 

3. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych 
w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia regulaminu Programu. Zmiany Regulaminu 
odbywają się w trybie zmian regulaminu Programu (pkt 17 regulaminu Programu). 

https://www.getinbank.pl/klienci-indywidualni/karty/program-mastercard-priceless-specials
https://www.getinbank.pl/klienci-indywidualni/karty/program-mastercard-priceless-specials
https://www.getinbank.pl/klienci-indywidualni/karty/program-mastercard-priceless-specials

