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Zasady przyznawania przez Mastercard punktów w Programie  
Mastercard Priceless Specials związanych z transakcjami w 
placówkach Poczty Polskiej S.A. dla kart Mastercard z logo 

Poczty Polskiej – II edycja

Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w niniejszych zasadach mają znaczenie 
określone w Regulaminie Programu Mastercard® Priceless Specials („Regulamin”).

1. Niniejszy dokument („Zasady”) określa zasady przyznawania przez Mastercard Punktów w 
Programie Mastercard® Priceless Specials za transakcje w placówkach Poczty Polskiej S.A. przy 
użyciu kart Mastercard wydanych z logo Poczty Polskiej („Promocja”). 

2. Uczestnikami Promocji są posiadacze kart Mastercard  z logo Poczty Polskiej, wydanych przez Bank 
Pocztowy S.A. i zarejestrowanych w Programie Priceless Specials.

3. Transakcje muszą być wykonane oraz rozliczone w okresie od 20.05.2020 r. do dnia odwołania/
zakończenia niniejszej Promocji. Informacja o odwołaniu Promocji i tym samym o dacie jej 
zakończenia zostanie ogłoszona na stronie internetowej Programu Mastercard Pricless Specials – tj. 
https://bezcennechwile.mastercard.pl/ oraz na stronie internetowej www.pocztowy.pl z co najmniej 
dwutygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty zakończenia Promocji.

4. Uczestnik, który dokona ww. transakcji otrzyma 3 Punkty za każde wydane 5 PLN przy transakcjach 
wykonanych w placówkach Poczty Polskiej S.A., przy użyciu karty Mastercard wydanej przez Bank 
Pocztowy S.A. z logo Poczty Polskiej

5. Limit transakcji punktowanych wykonanych przy użyciu jednej karty Mastercard, wydanej przez 
Bank Pocztowy S.A. z logo Poczty Polskiej, za które Uczestnik otrzyma Punkty, zgodnie z pkt 4 
powyżej, wynosi 500 PLN brutto miesięcznie. Po przekroczeniu tego limitu Uczestnik nie otrzyma 
Punktów niezależnie od spełniania warunków Promocji opisanych powyżej. 

6. Informujemy, że przetwarzanie niektórych transakcji i przyznawanie Punktów z tytułu takich 
transakcji może trwać do pięciu tygodni od daty transakcji. Uczestnikowi przyznawane są Punkty 
za dokonanie Zakupu Premiowanego. „Zakup Premiowany” oznacza każdy zakup dokonywany za 
pomocą Karty przez Uczestnika lub posiadacza Karty dodatkowej w ramach Umowy – z wyjątkiem: 
zakupów, w przypadku których nastąpił zwrot towaru lub pieniędzy; operacji przeniesienia sald; 
zakupów z wykorzystaniem czeków; składek ubezpieczeniowych; odsetek; opłat za zwłokę; innych 
opłat i obciążeń; czeków podróżnych; wszelkich płatności związanych z grami losowymi (w tym zakupu 
losów w loteriach); oraz wyłączając wszelkie pozycje obciążające saldo gotówkowe Uczestnika.

7. Informacje dotyczące sposobu składania i rozpatrywania reklamacji określa Regulamin dostępny na 
stronie internetowej: https://bezcennechwile.mastercard.pl/ (w stopce strony).

8. 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).

9. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach stosuje się postanowienia 
Regulaminu, który dostępny jest na stronie internetowej: https://bezcennechwile.mastercard.pl/ 
(w stopce strony). W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy Regulaminem a Zasadami, 
rozstrzygają postanowienia niniejszych Zasad.


