1. W jakim okresie trwa loteria?
Loteria trwa od 9.04 do 6.05.2018 r. W tym czasie można zgłaszać losy i tym samym wziąć
udział w zabawie.
2. Czym jest numer BIN i gdzie go można znaleźć?
BIN to numer identyfikacji bankowej (ang. Bank Identification Number). Na karcie jest to 6
pierwszych cyfr z całego 16-cyfrowego numeru karty znajdującego się w jej centralnej części.
3. W jakim celu muszę wpisywać numer BIN, podczas zgłaszania losu?
Numer BIN jest niezbędny do potwierdzenia, czy zgłoszone w loterii transakcje zostały
dokonane właściwą kartą Mastercard lub Maestro, wydaną przez bank z siedzibą w Polsce,
ponieważ inne karty nie mogą brać udziału w loterii. Numery BIN nie są archiwizowane, a ich
podanie nie stwarza ryzyka niewłaściwego wykorzystania karty. Numer BIN pozwala jedynie
na weryfikację, czy dana karta może wziąć udział w loterii.
4. Jaki numer BIN należy wpisać jeśli dokonuję transakcji przy użyciu aplikacji bankowości
mobilnej PeoPay Banku Pekao S.A.?
W miejscu BIN należy wpisać ciąg cyfr 539650.
5. Ilu transakcji muszę dokonać, żeby zgłosić 1 los?
Do zgłoszenia 1 losu potrzebnych jest 5 transakcji, każda na kwotę min. 5 PLN, dokonanych
kartami Mastercard lub Maestro oraz za pomocą portfela Masterpass. Jako 1 los można też
zgłosić dokonaną wymianę punktów na dowolne nagrody z katalogu programu Priceless®
Specials. Transakcje i wymiany punktów muszą być dokonane w trakcie trwania loterii.
6. Czy transakcja składająca się na los powinna mieć określoną wartość?
Tak, minimalna wartość każdej z 5 transakcji składających się na 1 los to 5 PLN.
7. Czy transakcje muszą być za konkretne produkty lub z konkretnych sklepów?
Nie, nie ma ograniczenia dotyczącego rodzaju zakupionych produktów lub sklepów, w których
były dokonane transakcje.
8. Kto może wziąć udział w loterii?
W loterii może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności
prawnych i mieszkająca na terenie Polski. Uczestnik loterii musi być też posiadaczem
wystawionej na swoje imię i nazwisko indywidualnej karty płatniczej (kredytowej lub debetowej)
Mastercard lub Maestro, której wydawcą jest bank z siedzibą w Polsce. Numery BIN kart, które
biorą udział w loterii, są podane w załączniku nr 1 dołączonym do regulaminu loterii.
9. Czym jest Masterpass™?
Masterpass jest elektronicznym portfelem płatniczym, w którym dane swojej karty płatniczej
zapisujesz tylko raz. Dzięki temu można dokonywać zakupów w Internecie bezpieczniej i
szybciej, bez potrzeby podawania każdorazowo danych karty. Można z niego korzystać na
różnych urządzeniach takich jak: smartfon, tablet i komputer. Swój portfel możesz założyć na
stronie www.portfel.masterpass.pl.
10. Czy żeby wziąć udział w loterii w portfelu Masterpass™, muszę mieć kartę Mastercard®?
Do portfela Masterpass można dodać dowolne karty kredytowe i debetowe. Natomiast żeby
wziąć udział w loterii, trzeba dokonać transakcji z Masterpass kartą Mastercard lub Maestro.
11. Czym jest program Priceless® Specials?
Program Priceless® Specials jest przeznaczony dla osób posiadających karty płatnicze
Mastercard lub Maestro. Po przystąpieniu do programu każda transakcja kartą w określonych
punktach handlowo-usługowych nagradzana jest punktami. Wszystkie zebrane punkty można
wymieniać na nagrody z katalogu umieszczonego na platformie Priceless® Specials.
12. Czy mój los bierze udział tylko w jednym losowaniu czy we wszystkich?
Zgłoszony los, o ile nie został już wylosowany, bierze udział we wszystkich 3 losowaniach.
Wylosowany los nie wraca już do puli loterii.
13. Jakie nagrody można wygrać w loterii?
W loterii można wygrać 3 nagrody główne, 30 nagród I stopnia oraz 90 nagród II stopnia.

Nagroda główna to 2-osobowy wyjazd na mecz rozgrywek finałowych Ligi Mistrzów na
Stadionie Olimpijskim w Kijowie w dniu 26 maja 2018 r. Nagroda obejmuje przelot na trasie
Warszawa – Kijów i z powrotem dla maksymalnie 2 osób oraz zakwaterowanie w 3gwiazdkowym hotelu Puscha Congress w terminie 25–27.05.2018 r. (2 noce) w pokoju 2osobowym wraz ze śniadaniem. W pakiecie jest też transport z/na lotnisko i stadion w dniu
meczu oraz wszystkie opłaty lotniskowe. Nagroda główna nie obejmuje ubezpieczenia.
Nagroda I stopnia to Sony PlayStation 4 Pro 1TB, a nagrody II stopnia to piłki Champions
League Finale Kiev Top Training Ball.
14. Gdzie zostaną ogłoszone wyniki poszczególnych losowań nagród?
Wyniki poszczególnych losowań, tj. dane zwycięzców nagród głównych oraz zwycięzców
nagród I stopnia, zostaną opublikowane na stronie loterii. Dane zwycięzców nagród II stopnia
nie zostaną opublikowane.
15. W jaki sposób organizator będzie się ze mną kontaktował w sprawie nagród?
W przypadku nagrody głównej – po każdym losowaniu organizator ze zwycięzcami
kontaktować się będzie telefonicznie w godzinach 10.00–17.00. Kontakt telefoniczny będzie
się odbywał w kolejnych 2 dniach po losowaniu. Organizator podejmie łącznie 4 próby
kontaktu telefonicznego.
W przypadku nagród I i II stopnia – po każdym losowaniu zwycięzcy o przyznaniu prawa do
nagrody zostaną poinformowani wiadomością e-mail, wysłaną w terminie do 2 dni
roboczych, licząc od 2. dnia od dnia losowania.

