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Regulamin Oferty  
„Odbierz 50% więcej punktów w British Airways”

I. Organizator

Organizatorem oferty „Odbierz 50% więcej punktów w British Airways” („Oferta”) jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą 
w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 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 000 000 1538; 
NIP 526–030–02–91, wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych; kapitał został w pełni opłacony („Bank”).

II. Czas trwania Oferty

Oferta obowiązuje od 08.08. 2016 r. do 30.09.2016 r.

III. Kto może skorzystać z oferty?

1.  Z Oferty może skorzystać pełnoletnia osoba fizyczna (zwana dalej „Uczestnikiem”), która jest posiadaczem Głównej Karty Kredytowej 
Citibank PremierMiles („Karta”)

2.  Skorzystanie z Oferty jest dobrowolne.

IV. Co trzeba zrobić, żeby otrzymać nagrodę?

1.  Uczestnik, który w trakcie trwania Oferty dokona wymiany Citi Mil na Nagrodę w postaci Punktów w Programie lojalnościowym 
British Airways („Partner”) otrzyma 50% dodatkowych punktów, które zostaną doliczone proporcjonalnie do standardowej ilości 
punktów otrzymanych w skutek wymiany Citi Mil na punkty w Programie lojalnościowym Partnera.

2.  Wymiana Citi Mil musi przebiegać zgodnie z zasadami, określonymi w Regulaminie Programu lojalnościowego dla Karty Kredytowej 
Citibank PremierMiles, dostępnego na stronie www.citihandlowy.pl

V. Kiedy i jak otrzymam nagrodę?

Bonus zostanie naliczony przez Partnera w ciągu 14 dni od wykonania wymiany Citi Mil na punkty w Programie lojalnościowym Partnera.

VI. Podatek

1. Nagrody otrzymane przez Klienta stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych z uwag 
na treść powyższego przepisu do wartości 760 zł.

2. W przypadku, gdy jednorazowa wartość Nagród otrzymanych przez Klienta przekroczy kwotę 760zł i będzie podlegała opodatkowaniu 
zryczałtowanemu, Bank ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną o wartości odpowiadającej kwocie należnego podatku dochodowego 
od łącznej wartości przyznanych nagród. Podatek zostanie pobrany przez Bank z dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa 
w niniejszym ustępie.

VI. Postanowienie końcowe

1.  Regulamin Oferty dostępny jest na stronie internetowej Banku www.citihandlowy.pl

2.  Oferta może zostać przedłużona i powtarzać się w przyszłości.

3.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Umowy o Kartę Kredytowa Citibank, 
Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Regulaminu Programu lojalnościowego dla Karty 
Kredytowej Citibank PremierMiles.

4. Regulamin Oferty wchodzi w życie z dniem 08 sierpnia 2016 r.


