
Regulamin oferty 
„Masz kartę kredytową w innym banku? Spłać ją z limitu Karty 
Kredytowej Citibank i zgarnij 100, 200, 300 lub 400 zł zwrotu” 

(„Regulamin”)

Organizator

1. Organizatorem Oferty „Przenieś saldo karty kredytowej w innym banku na rachunek Karty Kredytowej Citibank i otrzymaj 400 zł 
zwrotu” („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 numerem KRS0000001538; NIP 526-526-030-02-91; wysokość kapitału 
zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał w pełni opłacony („Bank”);

Czas trwania

2. Oferta obowiązuje od 21 listopada do 28 lutego 2017.

Warunki skorzystania z oferty

3. Z Oferty mogą skorzystać osoby („Uczestnicy”), które spełnią łącznie wszystkie warunki:

3.1 Otrzymają od Banku propozycję skorzystania z niniejszej Oferty telefonicznie, poprzez SMS lub e-mail i skorzystają z Oferty 
podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem Banku,

3.2 W okresie trwania Oferty złożą dyspozycję wykonania przelewu z rachunku Karty rozkładanego na raty w planie spłat ratalnych 
Komfort z Limitu Karty („Przelew z limitu Karty”) na kwotę min. 2000 zł,

3.3 W momencie wypłaty Zwrotu będą posiadać Kartę z zaksięgowanym Przelewem z limitu Karty,

4. Zwrot opisany w punkcie 6 otrzymują wszyscy Uczestnicy, którzy spełnią warunki opisane w pkt 3 powyżej.

5. Z Oferty wyłączone są:

5.1 osoby współpracujące z Bankiem na podstawie umów cywilnoprawnych, 

5.2 pracownicy Banku,

5.3 członkowie władz Banku,

5.4 osoby ze statusem dewizowym nierezydenta zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe,

5.5 obywatele lub rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki, tj. Osoby mające stałe zamieszkanie na terytorium Stanów 
Zjednoczonych Ameryki lub posiadające ,,pozwolenie na pracę” w Stanach Zjednoczonych Ameryki (tzw. Zieloną Kartę) lub 
spełniające tzw. test długotrwałego przebywania na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (ang. “substantial presence 
test”), który zasadniczo dotyczy weryfikacji długości pobytu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki w okresie ostatnich 
3 lat.

6.  Uczestnik Oferty, który spełnił warunki opisane w punkcie 3 , otrzyma kwotę 100, 200, 300 lub 400 PLN w formie uznania rachunku 
jego Karty („Zwrot) w zależności od kwoty Przelewu z limitu karty:

– kwota wyższa lub równa 2000 PLN, ale niższa niż 3000 PLN – zwrot 100 PLN

– kwota wyższa lub równa 3000 PLN, ale niższa niż 4000 PLN – zwrot 200 PLN

– kwota wyższa lub równa 4000 PLN, ale niższa niż 5000 PLN – zwrot 300 PLN

– kwota wyższa lub równa 5000 PLN – zwrot 400 PLN.

7. Uczestnikowi, który spełni warunki Oferty, określone w punkcie 3, Bank przekaże Zwrot na rachunek Karty Kredytowej Uczestnika 
w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia zlecenia Przelewu. Przekazany Zwrot nie będzie miał wpływu na wysokość bieżącej raty i 
bieżącej kwoty wymaganej do spłaty i będzie zaliczany na rachunku Karty zgodnie z zasadami alokacji spłat wskazanymi w par. 4 
pkt. 4 Umowy o Kartę Kredytową Citibank.

8. Każdy Uczestnik Oferty może otrzymać jeden Zwrot.

9. Zwrot będzie przekazywany w postaci określonej w niniejszym Regulaminie, bez możliwości wypłaty jego równowartości w gotówce 
lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

Podatek

10. Zwroty w ramach Oferty są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
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Postanowienia końcowe

11.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia umowy o Kartę Kredytowa Citibank oraz 
Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

12.  Pojęcia pisane wielką literą niezdefiniowane w Regulaminie mają znaczenie określone w Regulaminie Kart Kredytowych Citibank 
Banku Handlowego w Warszawie S.A.

13.  Regulamin Oferty wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2016r.

14.  Oferta nie łączy się z innymi promocjami, konkursami i ofertami specjalnymi organizowanymi przez Bank.

15. Oferta może powtarzać się w przyszłości.

16.  Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Banku www.citihandlowy.pl.


