Program punktowy Mastercard® Priceless® Specials
Używasz karty płatniczej z programem i punkty same się zbierają.
Za pomocą 1 karty płatniczej zbierasz
punkty automatycznie za każdą
transakcję u ponad 70 partnerów programu.

Punkty wymieniasz na nagrody z katalogu,
w tym bardzo atrakcyjne vouchery
i bilety do kina.

Dlaczego warto być w programie?
0 zł

Bezpłatnie przystępujesz
i uczestniczysz w programie.

Szerokie grono partnerów, punkty
za podróże, noclegi i restauracje,
bary oraz kawiarnie w całej Polsce.

Błyskawicznie zamieniasz punkty
na nagrody, już nawet dzięki
1 ofercie dopasowanej

Szybki proces odbioru nagrody:
sms, e-mail lub kurier.

Punkty można zbierać u ponad 70 partnerów
– są nimi między innymi:

I wiele więcej...

Wydane

500 zł

nawet

800 pkt

np. Bilety
do kina

Pełna lista partnerów, aktualne promocje oraz więcej informacji o programie: www.mastercard.pl/specials

Dodatkowo tylko w Priceless® Specials

Jeśli lubisz jeść poza domem, punkty
zbierasz we wszystkich restauracjach,
barach i kawiarniach w Polsce.

Dużo podróżujesz? Zbierasz punkty
za krajowe połączenia kolejowe,
autobusowe, promowe, taxi i lotnicze*.

Punkty zbierasz we wszystkich obiektach
oferujących usługi hotelowe w całej Polsce:
od hoteli przez motele, aż po agroturystykę.

Pamiętaj o zgodzie marketingowej!
Zostaw numer telefonu lub adres e-mail
aby otrzymać atrakcyjne oferty.
* Na terenie Polski, z wyłączeniem
linii lotniczych Ryan Air i Wizzair.

Zebrane punkty możesz wymieniać na nagrody
Oferujemy atrakcyjne nagrody w wielu kategoriach: od voucherów,
przez podróże, sport i multimedia, aż po akcesoria kuchenne i zabawki dla dzieci.

Jak szybko odebrać nagrodę?

Krok 1

Krok 2

Wejdź na stronę
www.mastercard.pl/specials
kliknij „Logowanie” oraz
wybierz logo banku.

Kliknij „wymieniaj punkty na nagrody”
i wybierz interesującą Ciebie nagrodę.
Zwróć uwagę na „Oferty Specjalne”.

Krok 3
Wybraną nagrodę
dodaj do koszyka
i zrealizuj zamówienie.

Krok 4
W zależności od rodzaju
nagrody, otrzymujesz ją sms’em,
e-mailem lub kurierem.

Kategorie
Oferty
specjalne

Sport
i rekreacja

Vouchery

Akcje
charytatywne

50 zł

Nagroda
Bilet do kina
Cinema City

Jazda
gokartem

Voucher
na zakupy

Cegiełka
charytatywna

400 pkt

5300 pkt

2100 pkt - 3000 pkt

400 pkt

