REGULAMIN PROMOCJI
„Wiosenne Bezcenne Chwile”
(dalej „Regulamin”)
NA SKRÓTY
A. Uczestnikiem Promocji może być:

B.

•

osoba, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych (zob. § 2 ust. 1 lit. e
poniżej); a przy tym

•

posiadająca ważną i aktywną kartę płatniczą Mastercard®, wydaną przez Santander Bank
Polska S.A., która jest zarejestrowana w programie lojalnościowym pn. „Priceless Specials”
(„Bezcenne Chwile”) (zob. § 2 ust. 1 lit. c, lit. d oraz lit. e poniżej).

Nagrodą w Promocji jest 2.000 Punktów w programie lojalnościowym pn. „Priceless Specials”
(„Bezcenne Chwile”) prowadzonym przez Mastercard (zob. § 1 ust. 1 oraz § 2 ust. 1 lit. c oraz lit. f
poniżej).

C. Nagroda zostanie przyznana po spełnieniu przez Uczestnika wszystkich warunków Promocji
wynikających z Regulaminu (zob. § 2 ust. 1 lit. f, a także § 3 ust. 2 poniżej).
D. Warunkiem otrzymania Nagrody przez Uczestnika Programu jest dokonanie przy pomocy wskazanej
wyżej Karty w okresie od 15.04 2021 r. do 30.04.2021 r. co najmniej jednego Zakupu Premiowanego
na kwotę nie mniejszą niż 200 zł:
•

w sklepie stacjonarnym lub internetowym RTV Euro AGD, lub

•

w sklepie stacjonarnym lub internetowym Intersport, lub

•

w sklepie internetowym Limango
(zob. § 2 ust. 1 lit. g) oraz § 3 ust. 2 poniżej).

E.

Uczestnik może otrzymać w Promocji maksymalnie trzy Nagrody - po jednej Nagrodzie za zakup
spełniający warunki Regulaminu dokonany odrębnie w sieci sklepów (i) RTV Euro AGD, (ii) Intersport
oraz w (iii) Limango (zob. § 3 ust. 5 poniżej).

F.

Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi w terminie 21 dni od dnia spełnienia wszystkich
warunków jej otrzymania (zob. § 3 ust. 2 i 3 poniżej).

G. Punkty przyznane w ramach Nagrody ważne są przez 3 miesiące (zob. § 3 ust. 4 poniżej).

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
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1.

Organizatorem Promocji „Wiosenne Bezcenne Chwile” (dalej: „Promocja”), organizowanej w ramach
programu „Priceless Specials” („Bezcenne Chwile”), 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.

Promocja jest związana z kartami płatniczymi Mastercard wydanymi przez Santander Bank
Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowany
w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, NIP 896-000-56-73, o kapitale zakładowym

www.bezcennechwile.pl

1 021 893 140,00 zł, wpłaconym w całości (dalej: „Bank”).
3.

Promocja 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, do którego link znajduje się w
literze c) poniżej (definicja Programu). Pozostałe terminy, na potrzeby niniejszego Regulaminu,
oznaczają:
a) Regulamin – niniejszy regulamin
b)

Promocja – Promocja, o której mowa w § 1 ust. 1 powyżej, w której możliwe jest uzyskanie
Nagrody/ód na zasadach określonych w Regulaminie oraz regulaminie Programu;

c)

Program – program lojalnościowy pn. „Priceless Specials” („Bezcenne Chwile”) 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). Promocja jest
organizowana w ramach Programu i – o ile w niniejszym Regulaminie nie zastrzeżono inaczej
– podlega regulaminowi Programu;

d) Karta – oznacza kartę płatniczą Mastercard® wydaną Uczestnikowi przez Bank i zarejestrowaną
w Programie: (i) przez Uczestnika w związku z dokonaniem przy jej pomocy Przystąpienia do
Programu w rozumieniu regulaminu Programu albo (ii) jako kolejna Karta Uczestnika, który
uprzednio dokonał Przystąpienia do Programu i jest uczestnikiem Programu w trakcie trwania
Promocji;
e)

Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych
oraz jest uprawnionym posiadaczem ważnej i aktywnej Karty;

f)

Nagroda – Punkty przyznane w Programie Uczestnikowi w związku ze spełnieniem przez
Uczestnika wszystkich warunków Promocji zgodnie niniejszym Regulaminem. Nagroda wynosi
2000 Punktów, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 5 Regulaminu. Punkty przyznawane
w ramach Nagrody stanowią „Punkty” w rozumieniu regulaminu Programu;

g) Zakup Premiowany – oznacza zakup towarów lub usług w danym sklepie stacjonarnym lub
internetowym jednego z podmiotów wskazanych w § 3 ust. 2 lit. a) Regulaminu, dokonany
w złotych polskich za pomocą Karty przez Uczestnika Programu – z wyjątkiem: wszelkich
transakcji, w przypadku których nastąpił zwrot świadczenia (np. towaru, usługi lub pieniędzy);
operacji przeniesienia sald; transakcji z wykorzystaniem czeków w tym czeków podróżnych;
transakcji dot. składek ubezpieczeniowych, podatków lub danin publicznych; zapłaty wszelkich
odsetek lub innych opłat za zwłokę; innych opłat lub obciążeń; wszelkich płatności związanych
z grami losowymi (w tym zakupu losów w loteriach), a także transakcji dokonanych w punktach
o następujących kodach MCC (Merchant Category Code) – (i) 4829 – określający internetowe
przekazy pieniężne, (ii) 6010 – określający instytucje finansowe (gotówkę z kas banków), (iii)
6011 – określający instytucje finansowe (gotówkę z bankomatów), (iv) 6012 – określający
instytucje finansowe (towary i usługi), (v) 6050 – określający przekazy pieniężne w instytucjach
finansowych, (vi) 6051 – określający przekazy pieniężne w instytucjach niefinansowych (waluta
obca, zlecenia pieniężne i czeki podróżne), (vii) 6540 – określający instytucje niefinansowe (zakup
/ obciążenie karty) oraz wszelkie doładowania portfeli cyfrowych/wirtualnych (w tym portfela
elektronicznego „SkyCash”) oraz zakup lub doładowanie wszelkich kart podarunkowych,
prezentowych oraz elektronicznych bonów, nawet jeżeli nie znajdują w ramach powyższych MCC;
a także z wyłączeniem wszelkich pozycji obciążających saldo gotówkowe Uczestnika.
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§3. ZASADY PROMOCJI
1.

Promocja trwa od 15.04.2021 r. do 30.04.2021 r. (dalej: „Czas trwania Promocji”).

2.

Do otrzymania Nagrody uprawniony jest Uczestnik, który w Czasie trwania Promocji spełni łącznie
wszystkie poniższe warunki:
a)

dokona przy pomocy Karty co najmniej jeden raz pojedynczego Zakupu Premiowanego na kwotę
nie mniejszą niż 200 zł (słownie: dwieście złotych):
i.

w sklepie stacjonarnym lub internetowym sieci RTV Euro AGD (https://www.euro.com.pl/),
lub

ii.

sklepie stacjonarnym lub internetowym sieci Intersport (https://intersport.pl/), lub

iii. w sklepie internetowym Limango (www.limango.pl).
Zakupy Premiowane na kwoty niższe niż wskazane powyżej nie podlegają sumowaniu na poczet
spełnienia warunków niniejszej Promocji. Zakupy Premiowane dokonane w różnych podmiotach
również nie podlegają sumowaniu.
b)

uczestniczy w Programie w odniesieniu do Karty w momencie spełnienia warunku, o którym
mowa w lit. a) powyżej.

3.

Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi nie później niż w terminie 21 dni od dnia spełnienia
wszystkich warunków jej otrzymania, a jej przyznanie zostanie dokonane poprzez zasilenie Rachunku
Programu Uczestnika odpowiednią liczbą Punktów.

4.

Punkty przyznane w ramach Nagrody ważne są przez 3 miesiące od dnia zasilenia Rachunku
Programu. Po upływie tego terminu niewykorzystane Punkty, bez konieczności składania przez
Mastercard lub Bank jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli lub dokonywania dodatkowych
czynności prawnych, bezpowrotnie wygasają (zostaną odjęte od salda Punktów na Rachunku
Programu). Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na nagrody innego rodzaju,
niż te, które są dostępne dla Uczestnika w Programie (zgodnie z regulaminem Programu).

5.

Jeden Uczestnik może otrzymać w Promocji maksymalnie trzy Nagrody – po jednej za Zakup
Premiowany spełniający warunki określone w ust. 2 powyżej, dokonany odrębnie w każdym ze
wskazanych tam podmiotów z osobna – tj. jedną Nagrodę za spełniający warunki z ust. 2 powyżej
Zakup Premiowany dokonany w sieci RTV Euro AGD, jedną Nagrodę za spełniający warunki z ust.
2 powyżej Zakup Premiowany dokonany w sieci Intersport i jedną Nagrodę za spełniający warunki
z ust. 2 powyżej Zakup Premiowany dokonany w Limango. Drugie i kolejne Zakupy Premiowane
dokonane w tym samym podmiocie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie uprawniają Uczestnika
do otrzymania kolejnej Nagrody oraz nie podlegają zaliczeniu na poczet Zakupów Premiowanych
dokonywanych w innych sieciach.

§4. REKLAMACJE
Informacje dotyczące sposobu składania i rozpatrywania reklamacji określa regulamin Programu
dostępny na stronie internetowej: https://bezcennechwile.mastercard.pl/ (w stopce strony).

§5. DANE OSOBOWE
Wszelkie 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).
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§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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1.

Udział w Promocji jest dobrowolny.

2.

Treść Regulaminu oraz regulaminu Programu jest dostępna na stronie internetowej Mastercard
pod adresem: https://bezcennechwile.mastercard.pl/ (regulamin Programu - w stopce strony;
Regulamin Promocji https://bezcennechwile.mastercard.pl/banki/santander-bank-polska) oraz
na stronie internetowej Banku pod adresem https://www.santander.pl/programy-lojalnosciowe/
bezcenne-chwile oraz www.bankujzrabatami.pl.

3.

Regulamin podlega przepisom prawa polskiego. Do kwestii nieuregulowanych w Regulaminie stosuje
się postanowienia regulaminu Programu.
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