Що таке Оплата Балами (Pay With Rewards™)
Оплата Балами (Pay With Rewards™) – це опція Обміну Балів, яку Mastercard пропонує у рамках
Бонусної програми Mastercard® Rewards. Оплата Балами дає змогу розраховуватися Балами за
покупки в Авторизованих торговців, які приймають Mastercard, включаючи покупки в Інтернеті.
Для отримання додаткової інформації перегляньте розділ «Залікові Транзакції» нижче.
Запуск Оплати Балами та виконання транзакцій
Для Обміну Балів перед купівлею необхідно увімкнути Оплату Балами, скориставшись Сайтом
Програми або мобільним додатком Pay With Rewards™.
Після здійснення Залікової Транзакції Карткою, для якої була увімкнута опція оплати балами,
витрати будуть повернуті на картку. Спочатку здійснюється оплата карткою на повну суму
покупки, потім відповідна кількість балів, необхідних для відшкодування витрат на покупку,
списується з Вашого балансу балів. Далі ви отримуєте заохочення у розмірі списаних балів на
Вашу картку. Це заохочення відображатиметься у банківській виписці за Картці.
Ми не можемо гарантувати, що комісія за транзакцію та вартість грошового бонуса
відображатимуться у тій самій виписці з картки. Ви можете отримати більше інформації про
виписки та розрахункові цикли, зв’язавшись із Вашою Фінансовою Установою. У деяких випадках
сума покупки у звіті може відрізнятися від фактично сплаченої суми. Оплата балами завжди
використовує суму авторизації покупки для визначення кількості балів для обміну, також Оплату
балами може бути використано для Часткової Оплати балами (обмін залежить від загальної
кількості доступних Балів).
У випадку повернення товару, придбаного за допомогою Балів, Бали не повертаються. Однак сума,
що була сплачена за товар, повертається.
Опцію Оплати Балами можна вимкнути, при цьому Бали не можна буде обміняти. Оплата Балами
дає змогу обмінювати Бали лише при здійсненні покупки в Авторизованих торговців при сумі
транзакції більше 100 гривень або еквіваленту 100 гривням в іншій валюті та якщо на вашому
балансі балів 300 або більше балів.
Види повернень
Якщо дозволяє баланс, Бали можуть бути використані для повернення повної суми Залікової
Транзакції. Якщо кількість Балів недостатня, то Бали також можуть бути використані для

Часткової Оплати вартості транзакції. Обмін балів можливий стосовно лімітованого значення
операцій, зазначених нижче.
Залікові транзакції
Ви зможете обміняти Бали в режимі реального часу після здійснення будь-якої транзакції у
Авторизованого торговця за винятком будь-яких комісій, переказів балансу, покупок за
допомогою чеків, страхових платежів, відсотків, штрафів за невиконання умов договору, інших
оплат і витрат, дорожніх чеків, будь-яких азартних ігор (включаючи плату за можливість виграти
приз) та будь-яких покупок із готівкового рахунку, включаючи отримання готівки через
банкомати.
Ми можемо розширити зазначений перелік винятків із Залікових покупок, зроблених за
допомогою певних типів карток або у певних торговців. Додавання Картки або торговця до
переліку винятків не матиме впливу на Бали, які обмінялиВами раніше (тільки якщо вони не були
отримані шахрайським шляхом).
Приклади: для отримання додаткової інформації про Оплату Балами ознайомтеся з наведеними
нижче прикладами.
Сценарій 1
На вашому рахунку 1 000 Балів, і ви хочете зробити покупку на суму 200 грн. Опція Оплати
Балами перевірить, чи достатньо цієї кількості Балів для покриття повної суми покупки. У цьому
випадку у Вас недостатньо Балів, щоб покрити всю суму 200 грн. Оплата Балами обміняє 1 000
Балів, що дорівнює 80 грн. Ви отримаєте заохочення у розмірі 80 грн протягом 48–72 годин.
Сценарій 2
На вашому рахунку 20 000 Балів, і ви хочете зробити покупку на суму 200 грн. Опція Оплати
Балами перевірить, чи достатньо цієї кількості Балів для покриття повної суми покупки. У цьому
випадку оплата балами обміняє 2 500 балів, що дорівнює 200 грн. Ви отримаєте заохочення у
розмірі 200 грн протягом 48–72 годин. Решта 17 500 балів залишатимуться для наступного обміну
балів.
Сценарій 3

На вашому рахунку 10 000 Балів, і ви хочете зробити покупку на суму 50 грн. Оплата Балами не
обміняє Бали. Пам’ятайте, що Оплата Балами працює лише на транзакціях, вартість яких
перевищує або дорівнює 100 грн.
Сценарій 4
На вашому рахунку 250 Балів, і ви хочете зробити покупку на суму 800 грн. Оплата Балами не
обміняє Бали. Пам’ятайте, що мінімальна кількість Балів для використання опції Оплата Балами –
300 балів.
Ви завжди можете перевірити баланс Балів на Сайті Програми, у Центрі Програми або у
мобільному додатку на своєму телефоні.
У випадку виникнення будь-яких питань зв’яжіться з Центром Програми за номером 0 800 30 00
26 або надішліть листа із сайту http://rewards.mastercard.ua.

