Zasady funkcjonalności MasterCard Pay With RewardsTM dostępnej w Programie MasterCard Priceless
Specials dla klientów karty kredytowej mBank World MasterCard
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 nowej funkcjonalności o nazwie Pay With Rewards
(„Funkcjonalność” lub „Pay With Rewards”) jaką MasterCard oferuje uczestnikom Programu MasterCard
Priceless Specials („Program”).
2. Funkcjonalność skierowana jest do Uczestników Programu MasterCard Priceless Specials będących
posiadaczami i użytkownikami kart kredytowych World MasterCard wydanych przez mBank S.A.
(„Karty”). Uczestnicy w ramach Programu mogą gromadzić Punkty płacąc Kartą za zakupy i usługi („Zakup
Premiowany”). Za każde wydane 4 zł Kartą Uczestnik otrzymuje jeden Punkt do puli Punktów
w Programie. Zakup Premiowany oznacza każdy zakup dokonywany za pomocą Karty – z wyjątkiem:
zakupów, w przypadku których nastąpił zwrot towaru lub pieniędzy, operacji przeniesienia sald, zakupów
z wykorzystaniem czeków, składek ubezpieczeniowych, odsetek, opłat za zwłokę, innych opłat i obciążeń,
czeków podróżnych, wszelkich płatności związanych z grami losowymi (w tym zakupu losów w loteriach)
oraz wyłączając wszelkie pozycje obciążające saldo gotówkowe Uczestnika, w tym wypłaty gotówki
z bankomatów.
3. Z Funkcjonalności Pay With Rewards Uczestnik Programu może korzystać przez stronę internetową
Programu po zalogowaniu się do swojego Konta w Programie oraz aktywowaniu Funkcjonalności bądź
poprzez aplikację mobilną MasterCard Pay With Rewards dostępną na IOS oraz Android .
4. Pay With Rewards pozwala Uczestnikom Programu wymienić Punkty, zdobyte za Zakupy Premiowanie
w ramach Programu, na wartość pieniężną („Premia Pieniężna”).
5. Jeśli Uczestnik uruchomi Pay With Rewards, zgodnie z pkt 3 powyżej, to przy najbliżej transakcji zakupu
towarów/usług skorzysta z Funkcjonalności. W pierwszej kolejności Karta Uczestnika, który dokonuje
transakcji zostanie obciążona całkowitą kwotą transakcji. Następnie zgodnie z przelicznikiem, wskazanym
w poniżej, odpowiednia liczba Punktów zostanie przeliczona na Premię Pieniężną, oraz zostanie
odliczona od całkowitej liczby Punktów. Zwrot Premii Pieniężnej zostanie dokonany na rachunek Karty
w terminie do 72 godzin od momentu dokonania transakcji. Każde 80 Punktów w Programie wymieniane
jest na 1 zł. Wysokość Premii Pieniężnej to wielokrotność 80. Punktów z uwzględnieniem poniższego. Za
wartość transakcji zakupu zawsze uznawana jest kwota w pełnych złotych, bez groszy. Premia Pieniężna
zwracana jest w pełnych złotych, bez groszy i bez zaokrągleń. Celem przeliczenia Punktów na Premię
Pieniężną z Konta Uczestnika zostanie pobrana wyłącznie liczba Punktów odpowiadających maksymalnej
wielokrotności 80. Punktów pozwalającej na zwrot odpowiednio pełnej lub częściowej kwoty transakcji,
w zależności od ilości Punktów posiadanych przez Uczestnika w Programie.
6. Funkcjonalność dostępna jest dla transakcji o wartości od 150 zł do 760 zł.

7. Jeżeli pozwala na to saldo Punktów Uczestnika w Programie, Punkty mogą zostać wykorzystane do
wysokości pełnej kwoty transakcji zakupu towarów/usług, co oznacza, że Uczestnik otrzyma Premię
Pieniężną w wysokości odpowiadającej wartości kwoty transakcji. W przypadku gdy liczba Punktów jest
niewystarczająca do wymiany na Premię Pieniężną w wysokości całej kwoty transakcji, Punkty mogą być
również wykorzystywane do częściowego zwrotu wartości transakcji.
8. W przypadkach gdy kwota transakcji/zakupu na wyciągu z Karty różni się od kwoty rzeczywiście
zapłaconej, Pay With Rewards zawsze używa kwoty autoryzacji transakcji/ zakupu do ustalenia liczby
Punktów na ich wymianę na Premię Pieniężną. Zwrot Pemii Pieniężnej będzie uwzględniony na wyciągu
z Karty, jednakże koszt transakcji i wartość Premii Pieniężnej zwracanej w ramach Pay With Rewards nie
musi pojawić się na tym samym wyciągu z Karty. Pełne informacje na temat wyciągu z konta oraz cykli
rozliczeniowych Uczestnik może uzyskać kontaktując się z wydawcą Karty – mBank S.A.
9. W przypadku gdy Uczestnik skorzystał z Funkcjonalności, a następnie dokona zwrotu towaru
zakupionego z wykorzystaniem Punktów, Punkty nie są zwracane. Kwota transakcji podlega zwrotowi.
10. Jeśli Uczestnik uruchomi Funkcjonalność Pay With Rewards oraz pozostawi ją aktywną, to uzyska zwrot
za wszystkie transakcje dokonane Kartą aż do momentu wyczerpania Punktów. Pay With Rewards
umożliwia także wymianę Punktów i uzyskanie premii pieniężnej dla pojedynczej transakcji – następnej
transakcji od uruchomienia takiej opcji. Pay With Rewards pozwala także na sprawdzenie aktualnego
salda Pay With Rewards i otrzymywanie powiadomień o zakupach, dzięki którym stan konta Punktów
Uczestnika w Programie się zwiększa. Powiadomienia można wyłączyć. Pay With Rewards można
wyłączyć po zalogowaniu się do Konta w Programie, wówczas Punkty nie będą wymieniane.
11. W sprawach nieuregulowanych w Zasadach stosuje się postanowienia Regulaminu Programu
MasterCard Priceless Specials. W przypadku niezgodności pomiędzy Regulaminem Programu MasterCard
Priceless Specials a niniejszymi Zasadami, rozstrzygają postanowienia niniejszych Zasad.
12. Więcej informacji na temat Pay With Rewards znajduje się w przykładach poniżej:
Scenariusz 1:
Masz na koncie 1000 punktów i chcesz dokonać zakupu za 150 zł. Funkcja Pay With Rewards sprawdzi,
czy taka liczba punktów wystarczy na pokrycie pełnej kwoty zakupu. W tym przypadku nie masz
wystarczającej liczby punktów, aby pokryć całość kwoty 150 zł. Pay With Rewards wymieni 1000
punktów, co odpowiada 12 zł. Premię pieniężną w wysokości 12 zł otrzymasz w ciągu 48-72 godzin.
Scenariusz 2:
Masz na koncie 20 000 punktów i chcesz dokonać zakupu za 200 zł. Pay With Rewards sprawdzi, czy taka
liczba punktów wystarczy na pokrycie pełnej kwoty zakupu. W tym przypadku, Pay With Rewards
wymieni 16 000 punktów, co jest równoważne kwocie 200 zł. Premię pieniężną w wysokości 200 zł
otrzymasz w ciągu 48-72 godzin. Pozostałe 4 000 punktów pozostanie na kolejną transakcje.

Scenariusz 3:
Masz na koncie 10 000 punktów i chcesz dokonać zakupu za 50 zł. Pay With Rewards w ogóle nie wymieni
punktów. Pamiętaj, że Pay With Rewards realizuje tylko transakcje o wartości większej lub równej 150 zł.
Scenariusz 4:
Masz na koncie 70 000 punktów i chcesz dokonać zakupu za 800 zł. Pay With Rewards w ogóle nie
wymieni punktów. Pamiętaj, że Pay With Rewards realizuje tylko transakcje o wartości mniejszej lub
równej 760 zł.
Scenariusz 5:
Masz na koncie 100 000 pkt i dokonujesz zakupu za 160,29 zł. Za wartość transakcji uznawana jest kwota
160 zł. Następnie Pay With Rewards sprawdzi, czy taka liczba punktów wystarczy na pokrycie pełnej
kwoty zakupu. W tym przypadku, Pay With Rewards wymieni 12.800 punktów, co jest równoważne
kwocie 160 zł. Premię pieniężną w wysokości 160 zł otrzymasz w ciągu 48-72 godzin.
Scenariusz 6:
Masz na koncie 239 punktów i dokonujesz zakupu za 160,29 zł. Za wartość transakcji uznawana jest
kwota 160 zł. Następnie Pay With Rewards sprawdzi, czy taka liczba punktów wystarczy na pokrycie
pełnej kwoty zakupu. W tym przypadku nie masz wystarczającej liczby punktów, aby pokryć całość kwoty
160 zł. Pay With Rewards wymieni 160 punktów, co odpowiada 2 zł. Premię pieniężną w wysokości 2 zł
otrzymasz w ciągu 48-72 godzin.

