Zasady przyznawania Punktów związanych z zakupami usług transportu pasażerskiego
Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w niniejszych zasadach mają znaczenie
określone w Regulaminie Programu Mastercard® Priceless Specials - Polska.
1. Niniejszy dokument (Zasady) określa zasady przyznawania przez Mastercard Punktów w
Programie Priceless Specials związanych z zakupami dokonanymi na terenie Polski
bezpośrednio od podmiotów świadczących usługi pasażerskiego transportu lądowego,
wodnego lub lotniczego, w tym przewozy kolejowe, przewozy promowe, przewozy
autobusowe, przewozy osób (taxi, uber), przewozy lotnicze (z wyłączeniem linii lotniczych
Wizzair oraz Rayanair), u których można dokonać płatności kartami Mastercard oraz Maestro.
Promocją nie są objęte transakcje zakupów dokonywane u pośredników i/lub agentów
turystycznych, itp., a także przez serwisy internetowe, w szczególności booking.com, trivago.pl,
hrs.com.
2. W ramach Programu Priceless Specials Uczestnicy Programu otrzymują Punkty za dokonane
przez nich na terenie Polski transakcje zakupu usług pasażerskiego transportu lądowego,
wodnego lub lotniczego bezpośrednio od podmiotów świadczących te usługi, u których można
dokonać płatności kartami Mastercard oraz Maestro.
3. Płatności za ww. transakcje muszą być dokonane przez Uczestnika kartą Mastercard lub
Maestro zgłoszoną do Programu oraz rozliczone w Instytucji Finansowej będącej wydawcą tej
karty w dniach od 01.03.2017 r. do dnia odwołania/zakończenia niniejszej promocji.
Przewidywana data zakończenia promocji to 30.06.2019 r., przy czym dokładna data
zakończenia promocji zostanie ogłoszona w sposób opisany w pkt 5 Zasad.
4. Uczestnik, który dokona ww. transakcji kartą Mastercard lub Maestro zgłoszoną do Programu
i która to transakcja zostanie rozliczona w terminie wskazanym w pkt. 3 powyżej otrzyma za
każde wydane 5 PLN – 1 punkt w Programie. Punkty zostaną Uczestnikowi przyznane po
rozliczeniu ww. transakcji przez Instytucję Finansową będącą wydawcą karty Mastercard lub
Maestro, którą Uczestnik dokonał płatności za tą transakcję.
5. Mastercard zastrzega sobie prawo do odwołania/zakończenia w/w promocji. W takim
przypadku informacja o odwołaniu promocji i tym samym o dacie jej zakończenia zostanie
ogłoszona na stronach WWW Programu Mastercard Priceless Specials z co najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do planowanej daty zakończenia promocji.
6. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszych Zasadach stosuje się postanowienie
Regulaminu Programu Mastercard Priceless Specials - Polska. W przypadku jakichkolwiek
niezgodności pomiędzy Regulaminem Programu Mastercard® Priceless Specials - Polska a
Zasadami, rozstrzygają postanowienia niniejszych Zasad.

Zasady przyznawania Punktów związanych z zakupami w hotelach, ośrodkach hotelowych,
motelach, zajazdach oraz innych punktach oferujących usługi zakwaterowania na terenie Polski
Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w niniejszych zasadach mają znaczenie
określone w Regulaminie Programu Mastercard® Priceless Specials - Polska.
1. Niniejszy dokument (Zasady) określa zasady przyznawania przez Mastercard Punktów w
Programie Priceless Specials związanych z zakupami w hotelach, ośrodkach hotelowych,
motelach, zajazdach, kwaterach, pensjonatach oraz wszelkich innych punktach, oferujących
usługi zakwaterowania na terenie Polski, w których można dokonać płatności kartami
Mastercard oraz Maestro.
2. W ramach Programu Priceless Specials Uczestnicy Programu otrzymują Punkty za dokonane
przez nich transakcje zakupu dowolnych usług w hotelach, obiektach hotelowych, motelach,
zajazdach, kwaterach, pensjonatach oraz wszelkich innych punktach, znajdujących się na
terenie Polski i oferujących usługi zakwaterowania na terenie Polski. Z Promocji wyłączone są
transakcje zakupów dokonywane u pośredników i/lub agentów turystycznych, itp., a także
przez serwisy internetowe, w szczególności booking.com, trivago.pl, hrs.com.
3. Płatności za ww. transakcje muszą być dokonane przez Uczestnika kartą Mastercard lub
Maestro zgłoszoną do Programu oraz rozliczone w Instytucji Finansowej będącej wydawcą tej
karty w dniach od 01.03.2017 r. do dnia odwołania/zakończenia promocji. Przewidywana data
zakończenia promocji to 30.06.2019 r., przy czym dokładna data zakończenia promocji zostanie
ogłoszona w sposób opisany w pkt 5 Zasad.
4. Uczestnik, który dokona ww. transakcji kartą Mastercard lub Maestro zgłoszoną do Programu
i która to transakcja zostanie rozliczona w terminie wskazanym w pkt. 3 powyżej otrzyma za
każde wydane 5 PLN – 1 punkt w Programie. Punkty zostaną Uczestnikowi przyznane po
rozliczeniu ww. transakcji przez Instytucję Finansową będącą wydawcą karty Mastercard lub
Maestro, którą Uczestnik dokonał płatności za tą transakcję.
5. Mastercard zastrzega sobie prawo odwołania/zakończenia w/w promocji. W takim przypadku
informacja o odwołaniu promocji i tym samym o dacie jej zakończenia zostanie ogłoszona na
stronach WWW Programu Mastercard Priceless Specials z co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem w stosunku do planowanej daty zakończenia promocji.
6. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszych Zasadach stosuje się postanowienie
Regulaminu Programu Mastercard Priceless Specials - Polska. W przypadku jakichkolwiek
niezgodności pomiędzy Regulaminem Programu Mastercard® Priceless Specials - Polska a
Zasadami, rozstrzygają postanowienia niniejszych Zasad.

Zasady przyznawania Punktów związanych z zakupami w Restauracjach, Kawiarniach i Barach.
Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w niniejszych zasadach mają znaczenie
określone w Regulaminie Programu MasterCard® Priceless Specials.
1. Niniejszy dokument (Zasady) określa zasady przyznawania przez MasterCard Punktów w
Programie Priceless Specials Polska związanych z zakupami w Restauracjach, Kawiarniach,
Barach oraz wszelkich innych punktach oferujących usługi gastronomiczne na terenie Polski, w
których można dokonać płatności kartami MasterCard oraz Maestro.
2. W ramach Programu Priceless SpecialsUczestnicy Programu otrzymują Punkty za dokonane
przez nich transakcje zakupu dowolnych produktów dostępnych w ofercie Restauracji,
Kawiarnii, Barów oraz innych punktów oferujących usługi gastronomiczne na terenie Polski.
3. Płatności za ww. transakcje muszą być dokonane przez Uczestnika kartą MasterCard lub
Maestro zgłoszoną do Programu oraz rozliczone w Instytucji Finansowej będącej wydawcą tej
karty w dniach od 1.08.2016 do dnia odwołania/zakończenia niniejszej promocji. Informacja o
odwołaniu promocji i tym samym o dacie jej zakończenia zostanie ogłoszona na stronach
WWW Programu MasterCard Pricless Specials z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem
w stosunku do daty zakończenia promocji.
4. Uczestnik, który dokona ww. transakcji kartą MasterCard lub Maestro zgłoszoną do Programu
i która to transakcja zostanie rozliczona w terminie wskazanym w pkt. 3 powyżej otrzyma za
każde wydane 5 PLN – 1 punkt w Programie. Punkty zostaną Uczestnikowi przyznane po
rozliczeniu ww. transakcji przez Instytucję Finansową będącą wydawcą karty MasterCard lub
Mastero, którą Uczestnik dokonał płatności za tą transakcję.
5. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszych Zasadach stosuje się postanowienie
Regulaminu Programu MasterCard Priceless Specials Polska. W przypadku jakichkolwiek
niezgodności pomiędzy Regulaminem Programu MasterCard® Priceless Specials Polska a
Zasadami, rozstrzygają postanowienia niniejszych Zasad.

