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Czy ja mogę być polecającym kartę Citi?

Liczymy na to, że nasi obecni użytkownicy kart Citi z przyjemnością polecą ten produkt znajomym dlatego oferta skierowana 
jest do wszystkich, którzy obecnie korzystają z naszych kart kredtytowych.

Komu polecić kartę, by ta osoba też miała szansę na nagrodę?

Osoba Polecona nie może przed przystąpieniem do oferty (co najmniej od 1 stycznia 2014 r.) posiadać żadnej głównej lub 
dodatkowej Karty Kredytowej Citibank.

Oferta nie jest skierowana do pracowników Banku lub spółek zależnych Banku w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych, 
ani do pracowników Citibank Europe plc (Publiczna Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, lub są zatrudnione przez wyżej 
wskazane podmioty na podstawie stosunku cywilnoprawnego.

Polecam Kartę Citi! Jak to zrobić prawidłowo, żeby otrzymać nagrodę?

Wystarczy, że zarekomendujesz swojemu znajomemu zawarcie umowy o kartę kredytową Citi wypełniając w czasie trwania 
oferty formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.online.citibank.pl/MGM

Możesz wskazać dowolną liczbę osób, ale do specjalnej oferty kwalifikuje się wyłącznie jedno zgłoszenie, gdzie spełnione 
zostaną wszystkie warunki.

Karta Citi została mi polecona przez znajomego. Jakie warunki mam spełnić, żeby dostać nagrodę?

Osoba, której karta Citi została polecona, może otrzymać nagrodę, jeżeli spełni następujące warunki:

a. otrzyma i aktywuje w Citbank Online kartę kredytową Citi

b. zaloguje się co najmniej jeden raz w serwisie bankowości internetowej Citibank Online pod adresem https://www.
citibankonline.pl nie później niż przed upływem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym została 
wydana Karta;

c. dokona nowowydaną Kartą transakcji bezgotówkowych (czyli: płatności w sklepach, z wyłączeniem przelewów z karty 
oraz wypłat w bankomatach) na łączną kwotę 1.000 PLN, nie później niż przed upływem miesiąca kalendarzowego, 
następującego po miesiącu, w którym została otwarta Karta. Ważna informacja: te transakcje nie mogą zosatć zwrócone.

Kiedy i jak otrzymam informację o przyznaniu nagrody?

O otrzymaniu nagrody poinformujemy uczestników w wiadomości poprzez system bankowości elektronicznej Citibank Online.

Wiadomość zostanie przesłana do końca miesiąca, następującego po miesiącu, w którym Polecony spełnił warunki określone 
w regulaminie.

Jak nagrody zostaną dostarczone?

Nagrody w postaci telefonów zostaną wysłane za pośrednictwem kuriera na adres podany na wniosku o Kartę w ciągu 30 
dni od daty wysłania wiadomości o przyznaniu Nagrody w serwisie bankowości Internetowej Citibank Online. Polecającemu 
Nagroda zostanie przekazana w formie przelewu na rachunek jego Karty w terminie 30 dni od spełnienia warunków 
regulaminu przez Poleconego

O czym muszę pamiętać?

Data przyznania nagrody dla osoby polecającej kartę Citi zależy od spełnienia warunków przez osobę, której polecono kartę. 
Z uwagi na ochronę prywatności i danych osobowych nie udzielamy informacji o sposobie korzystania z karty ani spełnienia 
warunków Oferty przez osobę, która zdecydowała się na kartę Citi na podstawie rekomendacji Znajomego.


