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Bezcenne® Chwile – co to takiego?

Bezcenne® Chwile to program dla użytkowników kart Mastercard. Dokonując codziennych zakupów przy użyciu 
zarejestrowanej w programie karty, Klienci zdobywają punkty i wymieniają je na wybraną nagrodę.

Lista możliwych do zdobycia nagród w programie Bezcenne® Chwile jest naprawdę obszerna. Można w niej 
znaleźć zarówno vouchery do najpopularniejszych platform sprzedażowych i rozrywkowych, wartościowe 
nagrody rzeczowe, jak i wyjątkowe i niepowtarzalne przeżycia. 



Czym są CELE i PASJE?

W programie Bezcenne® Chwile nagrody określane są jako CEL, natomiast kategoria nagród to PASJA

Klienci wybierają swój CEL spośród 9 różnych PASJI. Płacąc zarejestrowaną w programie kartą, Klient zbiera 
punkty, zbliżając się do odbioru nagrody. 

W programie dostępnych jest aż 9 różnych PASJI:

Podróże Muzyka Sport
Kulinaria Rozrywka Zakupy
Film i kultura Pomaganie Gaming

Gaming to zupełnie nowa PASJA, w ramach której Klienci mogą zdobyć nagrody godne prawdziwego gracza,         
w tym: merch League of Legends, sprzęt Logitech i Microsoft, a nawet produkty Xbox!



Jak wyglądają pierwsze kroki w programie Bezcenne® Chwile?

• KROK 1: Klient grupy BPS wchodzi na stronę www.bezcennechwile.pl i weryfikuje swoją kartę Mastercard® 

• KROK 2: Jeśli jego karta objęta jest programem, przystępuje do procesu rejestracji

• KROK 3: Po rejestracji Klient wybiera PASJĘ i CEL

• KROK 4: Klient płaci swoją kartą Mastercard® i zbiera punkty za zakupy stacjonarne oraz internetowe

• KROK 5: Klient po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów odbiera wymarzoną nagrodę! 

http://www.bezcennechwile.pl/


Zbieranie punktów

Wszystkie transakcje 
zarejestrowaną kartą 

1 punkt

Za każde 50 zł wydane 
na terenie Polski.

Transakcje u Partnerów 
Programu

nawet do  8 punktów

Za każde 5 zł wydane u 
Partnerów

Oferta Przyspieszaczy

Dodatkowe punkty  

Za transakcje u 
Partnerów

Za transakcje u Partnerów programu Klient zyskuje więcej punktów, a korzystając z tzw. "przyspieszaczy" , czyli 
specjalnych ofert, może zrealizować swój CEL jeszcze szybciej.



Lista partnerów programu



Przykładowe nagrody



Możliwość zmiany CELU

Zmiana wybranego CELU jest możliwa w dowolnym momencie. Wystarczy, że klient przy pierwotnie wybranej 
nagrodzie zaznaczy opcję „Zmień cel”. Spowoduje przeniesienie do katalogu pasji, gdzie można już dokonać 
nowego wyboru.

Przy każdym CELU podany jest  bieżący poziom jego realizacji. Dzięki temu Klient może wybrać nagrodę, którą 
chce odebrać jak najszybciej.

Opcja zmiany CELU Postęp w realizacji CELU



Strefa Premium

Strefa Premium to katalog ekskluzywnych nagród, dostępnych wyłącznie dla najbardziej aktywnych 
użytkowników kart Mastercard z logo Grupy BPS.

Aby wejść do Strefy Premium, uczestnik musi 3 miesiące z rzędu dokonać transakcji bezgotówkowych na kwotę 
min. 9 tys. złotych, posługując się kartą zarejestrowaną w Programie.

W ramach Strefy Premium uczestnik programu otrzymuje również dostęp do wyjątkowych benefitów, takich jak 
np. 10 x zwrot za usługę Fast Track, która umożliwia szybszą ścieżkę odprawy na warszawskim Okęciu, czy 
ubezpieczenie rezygnacji z biletu.



Obligatoryjne zgody w programie

Korzystanie z programu jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu zgody na:
• Regulamin Programu
• Przekazanie danych osobowych do Mastercard
• Przetwarzanie danych osobowych
Będziemy wkrótce redukować liczbę obowiązkowych zgód z 3 do 2.

Zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych można odznaczyć i wciąż pozostać w programie.

W każdym momencie Klient może zrezygnować z uczestnictwa w Bezcennych Chwilach, odznaczając obowiązkowe 
zgody na platformie programu. Wystarczy, że wejdzie w zakładkę „Moje konto” i kliknie w „Moje dane”. Przez 
kolejne 30 dni może wykorzystać zebrane punkty, a następnie jego konto zostanie usunięte z Programu.



Infolinia programu Bezcenne® Chwile

Jeśli pojawia się konieczność kontaktu w sprawach związanych z programem Mastercard ® Bezcenne® Chwile, 
uczestnik może zadzwonić na specjalną infolinię, dedykowaną Klientom Grupy BPS:

Numer telefonu stacjonarnego: 801 055 982

Numer telefonu komórkowego: 61 664 60 20

W przypadku zgłaszania reklamacji należy podać przedmiot reklamacji, imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby 
kontaktowej. Każda reklamacja jest rozpatrywana przez Mastercard indywidualnie, poprzez propozycję planu 
rozpatrzenia sprawy. Rozstrzygnięcie przedmiotu reklamacji następuje ciągu 28 dni kalendarzowych od jej 
zgłoszenia. 



Sprawdź swoją wiedzę o programie Mastercard® Bezcenne® Chwile!

Pytanie Odpowiedź

Jakie są korzyści dla Klienta w Programie Bezcenne 
Chwile?

(a) Stały dostęp do rabatów u Partnerów Programu
(b) Brak opłat za wypłaty z bankomatów 
(c) Wyjątkowe nagrody, które odbiera się za zebrane w programie punkty 
(d) Dodatkowe ubezpieczenie podróżne

Do ilu punktów Klient może otrzymać za każde 5 zł 
wydane u partnera programu?

(a) Do 6 punktów
(b) Do 8 punktów
(c) Do 10 punktów
(d) Do 12 punktów

Która z podanych odpowiedzi zawiera błędną 
kategorię nagród?

(a) Podróże, Muzyka, Taniec
(b) Rozrywka, Pomaganie, Kulinaria
(c) Gaming, Muzyka, Zakupy
(d) Sport, Zakupy, Rozrywka

Jakie transakcje bezgotówkowe NIE przyznają 
Klientowi punktów w programie?

(a) zakupy spożywcze
(b) kupno bonów prezentowych do sklepu Empik
(c) zamówienie dania w restauracji
(d) wypłacanie pieniędzy z bankomatów

Jak duże transakcje bezgotówkowe należy 
wykonywać i przez jaki okres czasu, aby wejść do 
Strefy Premium?

(a) Na kwotę min. 3000 zł miesięcznie, przez 3 miesiące z rzędu
(b) Na kwotę min. 3000 zł miesięcznie, przez 2 miesiące z rzędu 
(c) Na kwotę min. 2500 zł miesięcznie, przez 3 miesiące z rzędu
(d) Na kwotę min. 2500 zł miesięcznie, przez 2 miesiące z rzędu 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


