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Regulamin Promocji  

„Citi Specials 25” (dalej: Promocja) 

 

 

 

1. W Promocji mogą brać udział osoby fizyczne (matka dziecka samodzielnie lub z ojcem dziecka) będący 

klientami Citibanku Handlowego w Warszawie - zainteresowane ofertą PBKM (dalej jako Rodzic/e), którzy 
zawrą z obowiązkiem zapłaty Umowę na usługę kwalifikacji i preparatyki oraz przechowywania materiału 

biologicznego poprzez portal www.klient.pbkm.pl z Polskim Bankiem Komórek Macierzystych SA w Warszawie 
w wybranym przez siebie wariancie, w okresie trwania promocji tj. od 23.09.2019 do dnia odwołania 

niniejszej promocji.   
2. Aby przystąpić do Promocji należy: 

a. Wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na dedykowanej stronie internetowej dla klientów Citibanku 

Handlowego w Warszawie pod adresem https://www.pbkm.pl/oferta-promocyjna/citi/specials i zaakceptować 
niniejszy regulamin promocji. 

b. Przystąpić z obowiązkiem zapłaty do Umowy na usługę kwalifikacji i preparatyki oraz przechowywania 
materiału biologicznego z Polskim Bankiem Komórek Macierzystych SA w Warszawie w wybranym przez siebie 

wariancie, o których mowa w ustępie 3 Regulaminu Promocji, poprzez e-sklep www.klient.pbkm.pl wyłącznie 

w opcjach: 
i. w siedzibie PBKM i w obecności przedstawiciela PBKM, 

ii. poza siedzibą PBKM i w obecności przedstawiciela PBKM, 
iii. telefonicznie po kontakcie z Biurem Obsługi Klienta PBKM pod numerem +48224364050 (w tym 

przypadku należy doręczyć do siedziby PBKM podpisaną PISEMNĄ DEKLARACJĘ KLIENTA nadaną 

listem poleconym do siedziby PBKM w ciągu 7 dni od zawarcia umowy (liczy się data na stemplu 
pocztowym).   

3. Rodzic/e zawierający umowę z PBKM w wybranym przez siebie wariancie otrzymają rabat 25% od 
naliczonej opłaty wstępnej oraz podstawowej (bez uwzględniania opłat doliczanych do opłaty wstępnej lub 

podstawowej za skorzystanie z rozszerzonej fakultatywnej oferty usług dodatkowych). 
4. Zapisy Umowy na usługę kwalifikacji i preparatyki oraz przechowywania materiału biologicznego w PBKM 

nie ulegają zmianom z wyjątkiem zmiany wysokości opłaty wstępnej i podstawowej o wartości określone w 

niniejszym regulaminie w ustępie 3, w zależności od wybranego wariantu. 
5. Przystępując do niniejszej Promocji, Rodzic/e oświadcza/ją, że zapoznał/li się z treścią niniejszego 

Regulaminu Promocji. 
6. Niniejszy Regulamin Promocji jest dostępny do wglądu w siedzibie PBKM oraz na stronie internetowej PBKM.  

7. Rodzice będą zobowiązani do zwrotu sumy udzielonych w niniejszej Promocji rabatów w przypadku gdy 

odstąpią od Umowy - zgodnie z jej zapisami - lub ją rozwiążą przed upływem 5 lat od daty porodu, z przyczyn 
innych niż medyczne - co rozumiane jest jako wykorzystanie Materiału biologicznego do podania lub 

przeszczepu. 
8. Oferty promocyjnie nie łączą się. Skorzystanie z niniejszej Promocji wyklucza korzystanie z innych ofert 

promocyjnych przy zawieraniu Umowy z PBKM. 
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