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REGULAMIN AKCJI “Dziękujemy, że z nami jesteś - nagroda 
dla aktywnych w programie Bezcenne Chwile”

(dalej: „Regulamin”)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. [Organizator Akcji] Organizatorem akcji „Dziękujemy, że z nami jesteś - nagroda  
dla aktywnych w programie Bezcenne Chwile” (dalej: „Akcja”) 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. [Partner Akcji] Partnerem Akcji jest Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany 
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy  
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS 0000001538, o kapitale zakładowym 522.638.400 
zł (dalej: „Partner”).

3. [Zakres terytorialny] Akcja jest organizowana i obowiązuje wyłącznie na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2. DEFINICJE

1. [Definicje] Terminy pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą, które nie zostały  
w nim zdefiniowane (dookreślone), mają znaczenie nadane im w Regulaminie 
Programu. Kluczowe definicje z punktu widzenia niniejszego Regulaminu mają 
następujące znaczenie:

a. Akcja – akcja promocyjna, o której mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu, w której 
możliwe jest uzyskanie nagród w postaci Punktów na zasadach określonych 
w Regulaminie oraz Regulaminie Programu;

b. Karta Partnera – oznacza kartę płatniczą Mastercard® [karta debetowa  
lub karta kredytowa], wydaną Uczestnikowi przez Partnera, która jest 
podstawą przystąpienia Uczestnika do Programu. Karta Partnera stanowi 
Kartę w rozumieniu Regulaminu Programu. Partner jest Instytucją Finansową 
w rozumieniu Regulaminu Programu;

c. Nagroda – Punkty przyznane w Programie Uczestnikowi w związku  
ze spełnieniem warunków, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu. Nagroda 
wynosi 1 800 Punktów; Punkty przyznawane w ramach Nagrody stanowią 
„Punkty” w rozumieniu Regulaminu Programu;
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d. Program – program lojalnościowy pn. Priceless Specials zorganizowany  
i prowadzony przez Mastercard, oparty o system gromadzenia i wymiany 
Punktów na nagrody. Szczegółowe zasady funkcjonowania Programu określa 
Regulamin Programu dostępny na stronie internetowej: https://bezcennechwile.
mastercard.pl/ (w stopce strony). Akcja jest organizowana w ramach Programu 
i – o ile w niniejszym Regulaminie nie zastrzeżono inaczej – podlega Regulaminowi 
Programu;

e. Rachunek Programu  – Rachunek Programu w rozumieniu regulaminu 
Programu;

f. Regulamin – niniejszy regulamin;

g. Regulamin Programu – regulamin Programu lojalnościowego 
pn. Priceless Specials dostępny na stronie internetowej:  
https://bezcennechwile.mastercard.pl/;

h. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność  
do czynności prawnych oraz jest uprawnionym posiadaczem Karty Partnera 
i dokonała Przystąpienia do Programu w rozumieniu regulaminu Programu.

§ 3. ZASADY AKCJI

1. [Warunki otrzymania Nagrody] Do otrzymania Nagrody uprawniony jest Uczestnik, 
który w dniu 5 grudnia 2022 r. (dalej: „Dzień Spełnienia Warunków”) spełnia łącznie 
wszystkie poniższe warunki:

a. dokonał Przystąpienia do Programu w okresie od 1 stycznia 2018 r.  
do 31 grudnia 2020 r.;

b.  w okresie 12 miesięcy przed Dniem Spełnienia Warunków wykonał 
co najmniej jedną transakcję w ramach transakcji bezgotówkowych w sklepach 
stacjonarnych lub internetowych przy użyciu zarejestrowanej w Programie 
Karty Partnera, na dowolną kwotę;

c. w okresie 12 miesięcy przed Dniem Spełnienia Warunków przynajmniej jeden 
raz zalogował się do Strony Internetowej Programu/Aplikacji Programu;

d. wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych za pośrednictwem 
poczty elektronicznej (e-mail) i najpóźniej w Dniu Spełnienia Warunków 
zgoda ta nie została przez Uczestnika wycofana.

2. [Termin przyznania Nagrody] Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi nie później 
niż w terminie [14] dni roboczych (tj. bez uwzględniania sobót, niedziel oraz innych 
dni ustawowo wolnych od pracy) od Dnia Spełnienia Warunków, a jej przyznanie 
zostanie dokonane poprzez zasilenie Rachunku Programu Uczestnika odpowiednią 
liczbą Punktów stanowiących Nagrodę.

3. [Jedna Nagroda] Jeden Uczestnik może otrzymać w ramach Akcji tylko i wyłącznie 
jedną Nagrodę.

https://bezcennechwile.mastercard.pl/
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4. [Termin ważności Punktów] Punkty są ważne przez 1 miesiąc 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 Rachunku Programu). Punkty nie 
podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na nagrody innego rodzaju, niż te, 
które są dostępne dla Uczestnika w Programie (zgodnie z regulaminem Programu).

§ 4. REKLAMACJE

1. W sprawach związanych z Programem uczestnik może kontaktować  
się z Mastercard telefonicznie pod numerem 61 664 60 10 lub 801 055 990 od poniedziałku  
do soboty w godzinach 8:00-22:00 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) 
lub za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej pod adresami wskazanymi  
na stronie internetowej https://bezcennechwile.mastercard.pl/kontakt (w części „Dane 
adresowe na potrzeby kontaktu, zapytań, zawiadomień i reklamacji”), każdorazowo  
z dopiskiem „Mastercard Bezcenne Chwile” oraz jeżeli kontakt, pytanie, 
zawiadomienie lub reklamacja dotyczy Promocji lub Oferty Specjalnej - wskazaniem 
nazwy tej promocji lub oferty specjalnej (brak dopisku, nazwy promocji lub oferty 
specjalnej nie powoduje nieważności reklamacji). Mastercard może kontaktować 
się z Uczestnikiem korzystając z otrzymanych od niego danych kontaktowych. 

2. Wszelkie reklamacje należy przekazywać Mastercard w sposób określony  
w pkt (a) powyżej, podając przedmiot reklamacji oraz imię i nazwisko i numer 
telefonu osoby kontaktowej. Po przyjęciu reklamacji Mastercard może skontaktować  
się z uczestnikiem, przedstawiając proponowany plan rozpatrzenia reklamacji. 
Wszelkie reklamacje zgłaszane przez uczestników będą rozstrzygane w terminie  
28 (dwudziestu ośmiu) dni kalendarzowych od ich otrzymania. Mastercard nie podlega 
żadnym szczególnym kodeksom postępowania ani procedurom rozstrzygania sporów 
w związku z reklamacjami klientów.

§ 5. DANE OSOBOWE

1. Mastercard jest administratorem danych osobowych Uczestnika podanych 
podczas rejestracji do Programu oraz zebranych w związku z Programem i Akcją. 

2. Wszelkie informacje dotyczące administratora danych osobowych, zakresu i celu 
przetwarzania danych osobowych Uczestników, praw dotyczących ochrony 
danych osobowych, a także wszelkie inne informacje dotyczące danych osobowych 
przetwarzanych w związku z niniejszą Akcją określa Polityka Prywatności Programu 
Priceless Specials dostępna pod adresem: https://bezcennechwile.mastercard.pl/ 
(w stopce strony).

https://bezcennechwile.mastercard.pl/kontakt
https://bezcennechwile.mastercard.pl/
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§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. [Dostęp do regulaminu Programu i innych dokumentów] Treść Regulaminu 
Programu jest dostępna na stronie internetowej Mastercard pod adresem:  
https://bezcennechwile.mastercard.pl (w stopce strony), natomiast treść Regulaminu 
i Regulaminu Programu dostępne są na stronie internetowej Partnera pod adresem: 
https://www.citibank.pl/citispecials/priceless-specials.html.

2. [Prawo właściwe] Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. 
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia 
regulaminu Programu.
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