Zasady funkcjonowania karty Mastercard z logo Caritas
w Programie UratujęCię - Indywidualnym Programie Priceless Specials

§1
1. Bank – Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, nadzorowany przez Komisję Nadzoru
Finansowego, wydawca karty; informacja o adresach placówek Banku oraz agentów Banku,
w których prowadzona jest działalność, mających znaczenie do celów porozumiewania się
z Bankiem dostępna jest na stronie internetowej Banku oraz bezpośrednio w miejscu
prowadzenia działalności. W Regulaminie zwany też Instytucją Finansową.
2. Caritas Polska – organizacja charytatywna na której rzecz przekazywane są pieniądze zebrane
w ramach Programu dedykowanego.
3. Karta - Karta Mastercard z logo Caritas wydawana do rachunku dla osób fizycznych w Banku
Pocztowy S.A. (z wyłączeniem Pocztowego Rachunku Podstawowego).
4. Mastercard – organizacja kartowa, we współpracy z którą Bank wydaje kartę płatniczą ze
znakiem Mastercard, i która jest organizatorem programu Priceless Specials.
5. Polityka prywatności – dokument Polityka prywatności programu Priceless Specials.
6. Posiadacz – osoba fizyczna, z którą Bank zawarł umowę o prowadzenie rachunku płatniczego
i kartę płatniczą, a w przypadku rachunku wspólnego - każdy ze współposiadaczy rachunku.
7. Program Indywidualny – specjalny program dla Kart utworzony w ramach Programu Priceless
Specials Mastercard zgodnie z Regulaminem.
8. Program Priceless® Specials – Polska – program lojalnościowy którego organizatorem jest
Mastercard.
9. Regulamin – Regulamin Priceless® Specials – Polska.
10. Regulamin Banku - Regulamin wydawania i używania kart płatniczych do rachunku dla osób
fizycznych w Banku Pocztowy S.A.
11. Program UratujęCię – Program Indywidualny, którego działanie określone jest w Zasadach.
12. Użytkownik Karty – Posiadacz, któremu została wydana Karta, Pełnomocnik lub inna osoba
fizyczna, upoważniona przez Posiadacza do dokonywania w imieniu i na rzecz Posiadacza
operacji określonych w Umowie, której dane identyfikacyjne zostały umieszczone na Karcie.
13. Zasady – zbiór zasad funkcjonowania kart Mastercard z logo Caritas w Banku w ramach
Programu UratujęCię.
§2

1. Karta wydawana jest Użytkownikom Kart na zasadach określonych w Regulaminie Banku.
2. Przystąpienie do Programu UratujęCię i zbieranie punktów w ramach tego programu możliwe
jest od 1 kwietnia 2019r.
3. Udostępnienie pełnej funkcjonalności Programu UratujęCię (tj. logowanie do programu,
komunikacja sms/e-mail dotycząca ofert i punktów) nastąpi nie później niż 1 lipca 2019 r.

4. Dodatkowym warunkiem wnioskowania o kartę Caritas jest podanie adresu e-mail oraz numeru
telefonu komórkowego przy wnioskowaniu o kartę.
5. Karta funkcjonuje nierozłącznie w ramach Programu UratujęCię, w oparciu o Regulamin Priceless
Specials – z zastrzeżeniem szczególnych warunków, uzupełniających i zmieniających
odpowiednio Regulamin (załącznik nr 1 do Zasad).
6. Karta umożliwia dokonywanie transakcji zgodnie z Regulaminem Banku, przy czym punkty
zbierane w ramach UratujęCię są zbierane tylko przy transakcjach bezgotówkowych
dokonanych Kartą u Partnerów Programu. Punkty zgodnie z Zasadami i Regulaminem
zamieniane są na środki finansowe dla Caritas Polska. Raport z zebranych punktów
udostępniany Użytkownikowi Karty drogą e-mailem raz na trzy miesiące.
7. Rejestrację Karty do Programu dedykowanego dokonuje Bank w oparciu o oświadczenia złożone
podczas wnioskowania o Kartę w Banku.
8. Dodatkowo Użytkownik Karty może zalogować się do Programu UratujęCię poprzez wskazany
przez Bank adres internetowy z użyciem wymaganych danych, które podał wnioskując o Kartę i
uzyskuje dostęp do informacji na temat jego transakcji wykonanych u Partnerów Programu oraz
zebranych punktów, a także wartości przekazanego wsparcia finansowego na rzecz Caritas Polska
w ramach Programu UratujęCię oraz panelu użytkownika.
9. Podczas wnioskowania o Kartę w Banku, w celu uczestnictwa w Programie UratujęCię niezbędne
jest wyrażenie przez osobę wnioskującą poniższych zgód i oświadczeń zawartych w formularzu
rejestracji.
9.1 Obowiązkowe:
a) Potwierdzam, że przeczytałem i akceptuję Regulamin Programu Pricless Specials
b) Wyrażam zgodę na ujawnianie Mastercard przez Bank Pocztowy moich danych osobowych, w
tym danych objętych tajemnicą bankową, takich jak informacje dotyczące karty, dane
dotyczące transakcji, oraz na ujawnienie powyższych informacji przez Mastercard spółce
Mastercard International Inc. i Partnerom Wymiany Punktów - w celu zapewnienia
skutecznego udziału w Programie, w tym identyfikowania transakcji kwalifikujących się do
automatycznej wymiany na środki przekazywane Caritas. Rozumiem, że moje dane osobowe
będą przetwarzane przez Mastercard w powyższych celach w związku z Programem, zgodnie z
Polityką Prywatności Programu Priceless Specials. Wyrażona zgoda może być w każdym czasie
odwołana poprzez rezygnację z karty Caritas.
c)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mastercard, w tym danych
pochodzących z rejestracji do Priceless Specials, z aktywności na stronie internetowej Priceless
Specials i struktury wydatków/schematów zakupów w celu stworzenia mojego profilu i
prognozowania moich osobistych preferencji i zainteresowań zakupowych. Rozumiem, że
moje dane osobowe będą przetwarzane przez Mastercard w powyższych celach w związku z
Programem, zgodnie z Polityką Prywatności Programu Priceless Specials
Wyrażona zgoda może być w każdym czasie odwołana poprzez rezygnację z karty Caritas.

d) Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby wszystkie punkty zebrane w Programie Priceless
Specials były w całości przekazywane na cele Caritas. Akceptuję Zasady funkcjonowania karty
Caritas w Programie Pricless Specials.
9.2 Opcjonalne:
a) Wyrażam zgodę na wykorzystanie 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 kanału E-mail.
Wyrażona zgoda może być w każdym czasie odwołana poprzez aktualizację zgód w profilu
Użytkownika na stronie Programu.

b) Wyrażam zgodę na wykorzystanie 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 kanału SMS.
Wyrażona zgoda może być w każdym czasie odwołana poprzez aktualizację zgód w profilu Użytkownika
na stronie Programu.

10. Zmiany zgód pkt. 9.2 ppkt. a) i b) powinny zostać zgłoszone przez Użytkownika Karty w Programie
dedykowanym poprzez zaznaczenie takiej opcji w panelu użytkownika Karty po zalogowaniu się
do Programu dedykowanego. W przypadku zgłoszenia zmiany do Banku, Klient powinien
jednocześnie dokonać zmian w profilu Użytkownika na stronie Programu.
11. Dokumenty powołane w Zasadach (Regulamin Banku, Zasady, Regulamin, Polityka Prywatności
Pricless Specials) udostępnione są także na stronie internetowej oraz placówkach Banku.
12. W sprawach związanych z Programem Użytkownik Karty może kontaktować się
z Centrum Obsługi Klienta telefonicznie od poniedziałku do soboty, w godzinach 8:00–22:00 pod
numerem (+48) 801 055 990 (z telefonów stacjonarnych), (+48) 616646010
(z telefonów komórkowych) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej: Priceless Specials, skr.
poczt. 20, 62-056 Komorniki.
13. Zmiana warunków programu i zamkniecie Programu zgodnie z treścią Regulaminu.

Załącznik nr 1
Do Zasad funkcjonowania kart Mastercard z logo Caritas w Banku Pocztowym S.A w Programie
Priceless Specials

Szczególne warunki dla Kart Mastercard z logo Caritas w ramach UratujęCię – Programu
Indywidualnego Priceless Specials
Wprowadzenie – w związku z faktem, że Program UratujęCię będzie posiadał funkcjonalność
polegającą na automatycznej wymianie punktów dedykowaną dla Kart Mastercard z logo Caritas
wydawanych przez Bank Pocztowy S.A., z jednym rozwiązaniem charytatywnym stworzonym dla
potrzeb Programu (konkretna wartość do automatycznej wymiany punktów na środki o przeznaczeniu
charytatywnym), niniejszy dokument zawiera szczególne warunki, uzupełniające i zmieniające
odpowiednio Regulamin.
1. Zmiany. Zawiadomienie o zmianach, o którym mowa w pkt. 17(a) Regulaminu, może być także
2.

3.

4.

5.
6.

7.

wysłane bezpośrednio przez Mastercard.
Wymiana Punktów na Nagrody (zmienia pkt 9(a) Regulaminu). Punkty zgromadzone przez
uczestnika będą podlegały automatycznej wymianie na środki finansowe przekazywane do Caritas
Polska w celu realizacji zadań charytatywnych („Wsparcie Caritas”) tj. każde 340 punktów to 5 zł
wsparcia na rzecz Caritas Polska.
Wsparcie Caritas będzie jedyną Nagrodą przysługującą uczestnikowi w związku z jego
uczestnictwem w Programie. Oznacza to, że Posiadacz Karty nie będzie mógł dokonywać wymiany
Punktów na inne Nagrody.
Szczegóły dotyczące Wsparcia Caritas, w tym kwoty przekazywanych środków są przekazywane
uczestnikowi przez Centrum Programu lub za pośrednictwem Strony Internetowej
Programu/Aplikacji Programu.
W chwili wymiany na Wsparcie Caritas, Punkty są automatycznie odejmowane od salda Punktów i
nie mogą być ponownie do niego dodane.
Jeżeli dokonana zostanie wymiana większej liczby Punktów niż liczba, do której uczestnik jest
uprawniony, na przykład w wyniku zwrotu lub anulowania Czynności Premiowanych na Rachunku
uczestnika, Punkty te są odejmowane od Punktów zgromadzonych przez uczestnika w późniejszym
terminie.
Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

