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Płać, zbieraj i odbieraj
nagrody w programie 
Mastercard Bezcenne Chwile®



Program Bezcenne Chwile 
- korzyści

Dzięki Mastercard Bezcenne Chwile każda 

transakcja kartą Mastercard nagradzana jest 

punktami w programie.

Klient może zebrać punkty: 

• u Partnerów Programu - do 8 pkt za każde 

wydane 5 pln
• 1 pkt za każde wydane 50 pln poza Partnerami 

programu.

Dzięki temu Klient może wyznaczać cele 

(wybierać nagrody) i kolekcjonować przeżycia 

i przybliżając się do tego, co #bezcenne



3 proste zasady programu

Za każdą płatność kartą Mastercard 

zarejestrowaną w programie użytkownik 

otrzymuje punkty

Płać

Zbieraj

Odbieraj

1 pkt za każde 50 zł wydane na terenie Polski

do 8 pkt za każde 5zł wydane u partnerów programu

Za zebrane punkty użykownik odbiera wybrany 

cel, czyli nagrodę z katalogu pasji







Przyspieszenia do Celu (Nagrody)

Przyspieszacze to specjalnie przygotowane dla użytkowników
oferty partnerów programu, które umożliwiają szybszą realizację
celu i odbiór nagrody.

Jak to działa? Oferty przyspieszające, które widzi użytkownik, są
przypisane do karty, za pomocą której jest zalogowany. Żeby
szybciej osiągnąć wybrany cel, należy zapłać za zakupy u partnera

programu wskazanego w danym okresie kartą, której dotyczy
oferta.



Bezcenny katalog

• Vouchery

• Nagrody fizyczne

• Pomaganie, czyli 
cegiełki pomocowe 
i akcje 
charytatywne

• MC assets –
bezcenne nagrody 
pasyjne

• Subskrypcje (np. 
dostępy do 
platform świata 
gier i filmów)



Katalog nagród – przykładowe nagrody 

Standard & Premium

Mass Premium

Bilet do parku rozrywki „Farma Iluzji”

Bilet na koncert muzyczny

Bilet do kina

Voucher 50 PLN  do Douglas

Bilet na MŚ w Lotach Narciarskich w Planicy

Słuchawki Logitech G432

Rodzinny wyjazd do Disneyland® Paris 

Bilet na koncert muzyczny + meet&greet

z artystą

Prywatny seans w Cinema City

Indywidualne warsztaty makijażu 

z Magdaleną Pieczonką

Wyjazd all inclusive na MŚ 

w Lotach Narciarskich w Planicy

Zagraj z Pashą – jednym z najwybitniejszych 

polskich e-sportowców



Udział w Festiwalu Filmowym w Cannes 

Wyjazd na festiwal filmowy Berlinale

Kolacja w restauracji Acro by Paco Perez

Wyjazd na Półfinał UEFA Champions League

Backstage tour 30. Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy

Zaproszenie VIP na oficjalną premierę filmu 

Dostępu do pakietu 

IPLA POLSAT SPORT PREMIUM

Zakupy ze stylistą gwiazd

Bilet na MŚ w Lotach Narciarskich w Planicy
Wyjazd na MŚ w Lotach Narciarskich 

w Planicy

Katalog nagród – przykładowe nagrody przeżyciowe 



Odbiór nagród
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Karta z kodem 

Gold, Platinum, 

World lub World Elite

Strumień kart Premium Dedykowane Benefity

Ochrona od utraty zakupu

Gwarancja najniższej ceny

Przedłużona gwarancja

Fast-Track na lotnisku

Ubezpieczenie rezygnacji 
z biletu

Ekskluzywny katalog nagród

Bezcenne® Chwile

Strefa Premium 
w programie

Bezpłatne 
ubezpieczenie 
dla zakupów 
e-commerce

Wsparcie 
bankowej 

segmentacji

Wprowadzenie 
segmentacji 

behawioralnej

Karty 

premium

Karty 
Mastercard
w programie 
Bezcenne 

Chwile

Źródło: Mastercard

Wszystkie karty z 

dostępem do programu 

Bezcenne Chwile, 

wydatkujące średnio 

3000PLN miesięcznie

Strefa Premium

Strumień kart w Programie



Strefa Premium
Fast Track dla Klientów Premium Bezcennych® Chwil

Szybka i bezpieczna 
odprawa na lotnisku 
z biletem Fast Track 

W ramach programu 
Bezcenne® Chwile

10 x FREE

Fast Track






