
Regulamin konkursu „Moja Austria” 
(„Regulamin”)

Postanowienia ogólne 
§1

1. Organizatorem konkursu („Konkurs”) jest Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 
00–923 Warszawa, zarejestrowana w  Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000001538, NIP 526–030–02–91; 
wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych; kapitał został w pełni opłacony, zwana dalej „Bankiem”.

2. Fundatorem nagród głównych w Konkursie w postaci voucherów przekazywanych w ramach Konkursu jest austria.info sp. z o.o., 
Narodowa Organizacja Turystyki Austrii, działająca w Polsce od 1994 roku. Fundatorem pozostałych nagród jest Bank.

3. Fundatorem nagród drugiego i trzeciego stopnia jest Bank.

4. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu.

5. Niniejszy Regulamin będzie dostępny w czasie trwania Konkursu na stronie internetowej Banku (www.online.citibank.pl) w sekcji 
Dokumenty do Karty Kredytowej. 

Czas trwania Konkursu 
§2

Konkurs trwa od dnia 3 grudnia 2015 r. do dnia 31 stycznia 2016 r. 

Zasady udziału w Konkursie 
§3

1. Uczestnikami Konkursu („Uczestnicy”) mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności 
prawnych, które w okresie trwania Konkursu spełnią łącznie poniższe warunki:

1) posiadają Kartę Kredytową Citibank („Karta”) w trakcie trwania Konkursu, która jest kartą główną:

 – Karta Kredytowa Citi Simplicity

 – Karta Kredytowa Citibank PremierMiles

 – Karta Kredytowa Citibank World MasterCard

 – Karta Kredytowa Citibank-BP PAYBACK 

 – Karta Kredytowa Citibank Silver

 – Karta Kredytowa Citibank Gold

 – Karta Kredytowa Citibank Platinum

 – Karta Kredytowa Citibank Elle

 i dla której Bank złożył Uczestnikowi ofertę podniesienia limitu.

2) do dnia przyznania nagrody nie złożyły wypowiedzenia Umowy o Kartę Kredytową ani nie odstąpiły od tejże umowy,

3) nie są pracownikami Banku lub spółek zależnych Banku w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych, nie są pracownikami Citibank 
International plc (Publiczna Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce i Citibank Europe plc (Publiczna Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, 
a także nie są pracownikami fundatora nagród, o którym mowa w §1 ust. 2 Regulaminu, niezależnie od formy zatrudnienia,

4) wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Bank w celach marketingowych,

5) dokonały podniesienia limitu na Karcie Kredytowej Citibank w okresie trwania Konkursu, na podstawie przedstawionej przez 
Bank oferty.

oraz

6) w okresie od 3 grudnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. dokonają w swojej grupie transakcji Kartą Kredytową Citibank na kwotę, 
co najmniej:

 1. 4 000 PLN – grupa: Karta Kredytowa Citibank Silver (w tym BP PAYBACK), Citi Simplicity, Elle

 2. 8 000 PLN – grupa: Karta Kredytowa Citibank World, Gold (w tym BP PAYBACK)

 3. 11 000 PLN – grupa: Karta Kredytowa Citibank Platinum 

 4. 15 000 PLN – grupa: Karta Kredytowa Citibank PremierMiles 

2. Nagrody opisane w §4 zostaną przyznane Uczestnikom, którzy w czasie trwania Konkursu spełnią warunki Regulaminu oraz od 3 grudnia 
2015 r. do 31 marca 2016 r. dokonają sumy transakcji na najwyższą kwotę:

a) Nagroda główna dla 4 Uczestników o najwyższej łącznej kwocie transakcji, po jednej nagrodzie w danej grupie zgodnie §3 ust 1, 
ptk 6

b) Nagroda II stopnia dla kolejnego uczestnika o kolejnej najwyższej łącznej kwocie transakcji, po jednej nagrodzie w danej grupie 
zgodnie §3 ust. 1, ptk 6



c) Nagroda III stopnia dla kolejnych uczestników o najwyższej łącznej kwocie transakcji, po trzy nagrody w danej grupie zgodnie 
§3 ust. 1, ptk 6

3. Transakcje, o których mowa powyżej muszą spełnić poniższe kryteria:

a) będą Transakcjami bezgotówkowymi, gotówkowymi, transakcjami zbliżeniowymi w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych 
Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. lub będą przelewami z  rachunku Karty, w  tym przelewami będącymi zapłatą 
rachunków obejmujących wydatki Uczestnika, o których mowa w § 7 Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego 
w Warszawie S.A., oraz

b) zostaną zaksięgowane na rachunku Karty Kredytowej Citibank do dnia 31 marca 2016 r.,

c) nie zostaną skutecznie wycofane lub anulowane.

4. Jeśli uczestnik posiada więcej niż jedną kartę kredytową, to podniesienie limitu musi zostać dokonane na karcie, do której przedstawiono 
ofertę. Transakcje dokonane wszystkimi kartami głównymi posiadanymi przez Klienta oraz za pomocą naklejek zbliżeniowych wydanych 
do tych kart, a także transakcje dokonane Kartami dodatkowymi wydanymi do rachunku każdej głównej Karty Kredytowej Citibank 
posiadanej przez klienta, w tym karty o której mowa w ust. 2 powyżej oraz innymi kartami dodatkowymi, których Uczestnik jest 
użytkownikiem będą zaliczane do całkowitej wartości transakcji dokonanych przez Uczestnika w czasie trwania Konkursu (do końca 
drugiego miesiąca od daty podniesienia limitu), z wyłączeniem kart CitiBusiness.

Nagrody 
§4

1. Nagrodą główną są 4 (cztery) vouchery na tygodniowy pobyt dla dwóch osób łącznie o wartości 1300 EUR każdy (7 noclegów w hotelu 
dla 2 osób ze śniadaniem i obiadokolacją oraz skipassami). Vouchery są ważne w sezonie zimowym 2016/2017 w następujących 
hotelach:

– Karty kredytowe PremierMiles - Hotel Enzian w Landeck

– Karty kredytowe Platinum - Hotel Schrofenstein w Landeck

– Karty kredytowe Gold, World, LOT - Hotel Mozart w Landeck

– Karty kredytowe Silver, Elle, City Simplicity - Venet Gipfelhütte

2. Nagrody II stopnia to 4 zestawy voucherów do sklepu sportowego Intersport o równowartości 1000 PLN brutto każdy ważnych przez 
6 miesięcy.

3. Nagrody III stopnia to 12 zestawów voucherów do sklepu sportowego Intersport o równowartości 500 PLN brutto każdy ważnych 
przez 6 miesięcy.

4. Do każdej nagrody wydanej w Konkursie, Organizator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną o wartości odpowiadającej kwocie 
należnego podatku dochodowego od  osób fizycznych od  wartości przyznanej nagrody, z  zastrzeżeniem, że  Bank dokona z  niej 
potrącenia podatku zgodnie z §7.

5. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę.

6. Nagrody będą przekazywane wyłącznie w postaci określonej w niniejszym Regulaminie, bez możliwości wypłaty ich równowartości 
w gotówce czy zamiany na inną nagrodę rzeczową.

7. W  celu realizacji Nagrody głównej (vouchera) w  Konkursie, zwycięzca po  jego otrzymaniu musi skontaktować się telefonicznie 
z fundatorem nagrody, o którym mowa w §1 ust. 2 Regulaminu w celu rezerwacji terminu pobytu. Termin realizacji vouchera zależny 
jest od dostępności wolnych pokoi.

8. Bezpośrednie dane kontaktowe do fundatora Nagrody głównej zwycięzcy otrzymają wraz z nagrodą.

9. Pełną odpowiedzialność za realizację Nagród głównych ponosi ich fundator. 

10. Nagrody głównej nie można przekazać osobom trzecim.

Rozstrzygnięcie konkursu 
§5

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2016 r.

2. W Konkursie zostanie nagrodzonych 20 Uczestników.

3. W  przypadkach, gdy dwóch lub więcej Uczestników, spełni warunki Regulaminu oraz dokona takiej samej wartości transakcji, 
decydującym kryterium będzie wcześniejsza data podniesienia limitu w ramach Konkursu zgodnie z §3, ust.1, pkt 5 oraz najkrótszy 
czas przekroczenia min progu wydatków. 

4. W  przypadku rezygnacji Uczestnika z  nagrody, traci on prawo do  nagrody. Zostanie ona przydzielona kolejnemu Uczestnikowi, 
który spełni warunki określone w §3, a wartość dokonanych przez niego transakcji, będzie kolejno mniejsza niż wartość transakcji 
dokonanych przez Uczestnika rezygnującego z nagrody

Przekazanie nagród 
§6

1. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu Konkursu, Bank skontaktuje się telefonicznie ze zwycięzcą, w celu poinformowania o wygranej oraz 
potwierdzenia adresu korespondencyjnego, na który będzie wysłana nagroda. Nagroda zostanie wysłana kurierem.

2. W przypadku braku kontaktu z Uczestnikiem, Bank ponawia próbę dwukrotnie. Jeżeli kolejne próby kontaktu będą nieskuteczne, 
nagroda zostanie przydzielona kolejnemu Uczestnikowi, który spełni warunki określone w §3, a wartość dokonanych przez niego 
transakcji będzie kolejno mniejsza niż wartość transakcji dokonanych przez Uczestnika, z którym kontakt był nieudany. Nagrody 
zostaną wysłane przez Bank do zwycięzców kurierem w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, na adres korespondencyjny 
dostępny w systemie Banku.

3. Lista laureatów (imię, inicjał nazwiska oraz miasto) zostanie zamieszczona na stronie Banku www.online.citibank.pl.



Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 000 0001538; NIP: 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych; kapitał został w pełni opłacony. Znaki Citi oraz Citi Handlowy 
stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych. 12

/2
01

5

Podatek 
§7

1. Od nagród wydanych w Konkursie zostanie pobrany i przekazany do organu podatkowego 10% podatek od nagród zgodnie z przepisami 
art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Podatek od nagród zostanie pobrany przez Bank z dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w §4 ust. 4 powyżej.

Reklamacje 
§ 8

1. Bank przyjmuje skargi i reklamacje od Klientów w formie:

a. pisemnej – złożonej osobiście w Oddziale Banku w godzinach pracy Oddziału, albo przesłanej na adres Citi Handlowy, Departament 
Obsługi Reklamacji i Zapytań Klientów, ul. Goleszowska 6, 01–249 Warszawa;

b. ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w Oddziale Banku;

c. w  formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej Banku, przez Citibank Online po zalogowaniu w zakładce „Kontakt 
z bankiem” oraz na stronie www.citibank.pl korzystając z formularza reklamacyjnego

Aktualne dane kontaktowe umożliwiające złożenie skargi i reklamacji są dostępne na stronie internetowej Banku (www.citibank.pl).

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, telefon kontaktowy jak również dokładny 
opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane z dopiskiem „Moja Austria”.

3. Na żądanie Klienta Bank potwierdza wpływ skargi i reklamacji w formie pisemnej lub w inny sposób uzgodniony z Klientem;

4. Klient ma możliwość złożenia skargi lub reklamacji przez pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem udzielonym w formie 
pisemnej notarialnie poświadczonej, notarialnej bądź udzielonym przez Klienta w  Oddziale Banku w  zwykłej formie pisemnej 
w obecności pracownika Banku.

5. Złożenie skargi lub reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyśpieszy rzetelne jej rozpatrzenie przez 
Bank chyba, że okoliczność ta nie ma wpływu na sposób procedowania ze skargą bądź reklamacją.

6. Bank może zażądać od Klienta przedstawienia informacji i dokumentów uzupełniających, o ile ich przedstawienie jest niezbędne 
do rozpatrzenia skargi bądź reklamacji.

7. W celu umożliwienia szybkiego i efektywnego rozpatrzenia skargi lub reklamacji, zaleca się aby reklamacja zawierała opis zdarzenia, 
którego dotyczy, wskazanie uchybienia, które jest jej przedmiotem, podanie nazwiska pracownika obsługującego Klienta (lub 
okoliczności pozwalających na jego identyfikację), a w przypadku poniesienia szkody, określenie w sposób wyraźny roszczenia Klienta 
z tytułu zaistniałych nieprawidłowości.

8. O wyniku rozpatrzenia skargi lub reklamacji, Klient zostanie poinformowany bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 
30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Bank. 

9. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie skargi lub reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, 
o którym mowa w pkt 3 powyżej, Bank w informacji przekazywanej Klientowi:

a. wyjaśni przyczynę opóźnienia;

b. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;

c. określi przewidywany termin rozpatrzenia skargi bądź reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni 
od dnia otrzymania skargi lub reklamacji.

10. Na złożoną skargę lub reklamację Bank może udzielić odpowiedzi:

a. w postaci papierowej na adres korespondencyjny Klienta wskazany w Umowie;

b. za pomocą innego trwałego nośnika informacji tj. SMS, na wskazany numer telefonu Klienta;

c. na wniosek Klienta pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail Klienta.

11. Bank informuje, że działalność Banku podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

12. Ewentualne spory między Klientem a  Bankiem mogą być rozstrzygane na  wniosek Klienta w  trybie pozasądowym, zgodnie 
z  regulaminem Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, przez Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich, 
bądź począwszy od 1 stycznia 2016 r. przez Rzecznika Finansowego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Postanowienia końcowe 
§9

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, 
natomiast zakres uprawnień Uczestników, Organizatora i  fundatora nagrody, regulowany i  oceniany jest na  podstawie zapisów 
niniejszego Regulaminu.

2. Bank informuje, że podobne oferty i konkursy mogą być organizowane w przyszłości.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają postanowienia Umowy o Kartę Kredytową Citibank, Regulaminu 
Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz przepisy prawa polskiego.


