
Warunki  
oferty specjalnej Empik Premium  

 

§ 1. WARUNKI OGÓLNE  

1. Ofertę specjalną Empik Premium udostępnia 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. Usługę Empik Premium świadczy Empik S.A., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr. 
KRS 0000636785, z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 
Warszawa (dalej: „Empik”).  

3. Oferta jest udostępniana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 2. DEFINICJE 

1. Terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: 

a) Warunki Oferty – niniejsze warunki; 
b) Kod Rabatowy – indywidualny kod aktywacyjny umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z 

usługi Empik Premium przez okres 12 miesięcy. Kod rabatowy jest przyznawany po spełnieniu 
warunków Oferty określonych w §3 ust. 3 poniżej; 

c) Oferta – oferta, o której mowa w § 1 ust. 1 powyżej, umożliwiająca niektórym posiadaczom 
kart Mastercard otrzymanie Kodu Rabatowego do usługi Empik Premium; 

d) Usługa Empik Premium – usługi elektroniczne oferowane przez Empik za pośrednictwem 
serwisu internetowego empik.com oraz aplikacji Empik na urządzenia mobilne z systemem 
iOS lub Android, dające ich Użytkownikom dostęp do licznych rabatów i korzyści, których 
szczegółowy zakres i warunki określa regulamin usługi Empik Premium dostępny pod 
adresem: https://www.empik.com/regulaminy-empiku. 

e) Karty Objęte Ofertą – karty debetowe Mastercard Gold określone w odniesieniu do każdej 
uczestniczącej Instytucji w Załączniku nr 1;  

f) Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności 
prawnych; 

g) Instytucja – bank lub inna instytucja finansowa wskazana w Załączniku nr 1, która wydała 
Kartę Objętą Ofertą; 

h) Rejestracja – wykonanie wszystkich czynności wskazanych w § 3 ust. 4 przez Użytkownika, 
który spełnia wszystkie warunki określone w § 3  ust. 3  poniżej. 

 

§ 3. WARUNKI OFERTY 

1. [Okres Obowiązywania Oferty] Oferta obowiązuje od dnia 2 listopada 2021 r. do dnia 2 listopada 
2022 r. lub do wyczerpania puli Kodów Rabatowych, o której mowa w § 3 ust. 2 poniżej (dalej: 
„Okres Obowiązywania Oferty”). Mastercard ma prawo przedłużyć Okres Obowiązywania Oferty, 
a informacja o przedłużeniu zostanie podana z wyprzedzeniem zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 
7 niniejszych Warunków Oferty.  

2. [Pula Kodów Rabatowych] Pula Kodów Rabatowych wynosi 12 000 (dwanaście tysięcy) Kodów 
Rabatowych. Mastercard poinformuje o jej ewentualnym wyczerpaniu, poprzez zamieszczenie 

https://www.empik.com/regulaminy-empiku


odpowiedniego komunikatu na swojej stronie internetowej, dostępnej pod adresem: 
https://bezcennechwile.mastercard.pl/golddebit  

3. [Warunki] Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszych Warunków Oferty, aby móc 
bezpłatnie otrzymać Kod Rabatowy do usługi Empik Premium na podstawie niniejszej Oferty, 
Użytkownik musi spełnić wszystkie z poniższych warunków:  

a) Użytkownik musi być uprawnionym posiadaczem aktywnej i ważnej Karty Objętej Ofertą 
wydanej przez odpowiednią Instytucję; 

b) Użytkownik powinien dokonać sprawdzenia na stronie internetowej Oferty, czy jego karta 
jest objęta Ofertą, w tym w razie konieczności przeprowadzić procedurę uwierzytelnienia 
karty (co nie skutkuje dokonaniem jakiejkolwiek transakcji) (dalej: „Procedura 
Weryfikacyjna”); 

c) dla każdej Instytucji i/lub Karty Objętej Ofertą mogą zostać określone warunki dodatkowe, 
wskazane w Załączniku nr 1. Jeżeli Załącznik nr 1 określa takie warunki, warunki te muszą 
zostać spełnione łącznie z warunkami określonymi w niniejszych Warunkach Oferty. 

4. [Rejestracja ] W celu korzystania z usługi Empik Premium Użytkownik, który spełnia wszystkie 
warunki określone w § 3 ust. 3 powyżej, musi utworzyć konto Empik Premium oraz wyrazić 
wszystkie wymagane zgody określone w regulaminie usługi Empik Premium, dostępnym pod 
adresem: https://www.empik.com/regulaminy-empiku. 

5. [Jeden dostęp na jedną Kartę Objętą Ofertą] Użytkownik może uzyskać jeden Kod Rabatowy do 
usługi Empik Premium na każdą Kartę Objętą Ofertą, w tym Karty Objęte Ofertą wydane przez tę 
samą Instytucję.  

6. [Warunki korzystania z usługi Empik Premium] Usługę Empik Premium świadczy Empik na 
zasadach określonych we właściwym regulaminie oraz polityce prywatności. Usługa Empik Premium 
nie jest świadczona przez Mastercard.  

7. [Zmiany niniejszych Warunków Oferty. Lista Instytucji] Mastercard ma prawo dokonać zmian 
niniejszych Warunków Oferty oraz treści Załącznika nr 1, w szczególności w odniesieniu do listy 
Instytucji lub Kart Objętych Ofertą, jak również warunków dodatkowych dotyczących takich 
Instytucji lub Kart Objętych Ofertą, które zostały określone w Załączniku nr 1. W żadnym wypadku 
takie zmiany nie mają wpływu na prawa nabyte przez osoby, które skorzystały z Oferty na podstawie 
poprzedniej wersji Warunków Oferty i Załącznika nr 1. Ewentualne zmiany niniejszych Warunków 
Oferty i/lub Załącznika nr 1, w tym także informacje o ewentualnym dodaniu lub usunięciu 
Instytucji, Karty Objętej Ofertą lub warunku w Załączniku nr 1, zostaną opublikowane na stronie 
internetowej Mastercard pod adresem: https://bezcennechwile.mastercard.pl/golddebit  i wejdą 
w życie po uprzednim powiadomieniu z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Zmiana może 
wejść w życie w krótszym terminie, jeżeli Instytucja zaprzestanie oferowania Kart Objętych Ofertą 
lub gdy zmiana obejmuje jedynie dodanie Instytucji lub Karty Objętej Ofertą do Załącznika nr 1 (w 
tym wraz z warunkami dodatkowymi i Procedurą Weryfikacyjną, które mają zastosowanie dla danej 
Instytucji i Karty Objętej Ofertą).  

 

 

 

 



§ 4. PYTANIA I REKLAMACJE 

1. Wszelkie ewentualne pytania, zastrzeżenia lub reklamacje dotyczące usługi Empik Premium 
użytkownicy usługi Empik Premium mogą przekazywać, korzystając z zakładki Pomoc dostępnej w 
witrynie internetowej Empik pod adresem https://www.empik.com/pomoc/kontakt. Użytkownik 
otrzyma odpowiedź na dane pytanie, zastrzeżenie lub reklamację w terminie 14 dni od ich 
przekazania. 

2. Wszelkie ewentualne pytania, zastrzeżenia lub reklamacje dotyczące Warunków Oferty, samej 
Oferty lub kwestii technicznych związanych z funkcjonowaniem Oferty, Użytkownicy mogą 
przekazywać do Mastercard, za pośrednictwem Call Center programu Bezcenne Chwile, 
dostępnego od poniedziałku do soboty, w godz. 8:00 – 22:00, pod nr. tel.: 

• Z telefonów stacjonarnych: (+48) 801 055 990 
• Z telefonów komórkowych: (+48) 61 664 60 10 

 
oraz dla klientów banku PKO Banku Polskiego: 
 

• 61 664 60 18 
• 801 055 998 

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Treść niniejszych Warunków Oferty jest dostępna pod adresem: 
https://bezcennechwile.mastercard.pl/golddebit natomiast regulamin usługi Empik Premium i 
polityka prywatności empik są dostępne pod następującymi adresami: 
https://www.empik.com/regulaminy-empiku (regulamin usługi) oraz 
https://www.empik.com/polityka-prywatnosci (polityka prywatności). 

2. Kwestie dotyczące usługi Empik Premium takie jak prawa Użytkownika jako posiadacza konta Empik 
Premium, w tym zasady wypowiadania umów, regulują regulamin usługi Empik Premium (dostępny 
pod adresem: https://www.empik.com/regulaminy-empiku) oraz polityka prywatności (dostępna 
pod adresem: https://www.empik.com/polityka-prywatnosci). 

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Oferty okażą się nieważne, nieskuteczne 
lub niewykonalne albo zostaną uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne na podstawie 
orzeczenia sądu lub decyzji organu administracyjnego, a także w wypadku zmiany przepisów prawa 
lub interpretacji przepisów prawa uniemożliwiającej wykonanie danych postanowień niniejszych 
Warunków Oferty, pozostałe postanowienia Warunków Oferty zachowują moc. 

4. Oferta oraz niniejsze Warunki Oferty podlegają prawu polskiemu.  

 

 

  



ZAŁĄCZNIK NR 1 

Lista Instytucji i Kart Objętych Ofertą oraz warunki dodatkowe  

 

I. PKO Bank Polski 
 
A. Instytucja (§ 2 ust. 1 lit. g Warunków Oferty) PKO Bank Polski („PKO”); 

 
B. Karty Objęte Ofertą (§ 2 ust. 1 lit. e Warunków Oferty): karty debetowe Mastercard Gold 

wydane przez PKO Bank Polski. 
 

C. Warunki dodatkowe (§ 3 ust. 3 lit. c Warunków Oferty): Użytkownicy, którzy chcą skorzystać 
z Oferty na podstawie wydanych przez PKO Bank Polski Kart Objętych Ofertą, muszą spełnić 
następujące warunki dodatkowe: [w stosownych wypadkach].  
 

D. Procedura Weryfikacyjna (§ 3ust. 3 lit. b Warunków Oferty): W celu przeprowadzenia 
Procedury Weryfikacyjnej i otrzymania Kodu Rabatowego Użytkownik musi wykonać 
następujące dodatkowe czynności: 

1) korzystając z odpowiedniego przycisku na stronie internetowej Oferty, dostępnej pod 
adresem: https://bezcennechwile.mastercard.pl/golddebit, przystąpić do Procedury 
Weryfikacyjnej; 

2) przeprowadzić Procedurę Weryfikacyjną krok po kroku zgodnie z właściwymi 
instrukcjami podanymi na stronie internetowej Oferty; 

3) po zakończeniu Procedury Weryfikacyjnej Kod Rabatowy zostanie wygenerowany 
automatycznie. 
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