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Regulamin oferty  
„Zwracamy do 5% za zakupy Twoją Kartą Kredytową Citibank!”

§ 1 
Organizator

Organizatorem oferty specjalnej „Zwracamy do 5% za zakupy Twoją Kartą Kredytową Citibank!” („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”).

§ 2 
Czas trwania Promocji

Oferta prowadzona jest w terminie 10.08.2015 – 11.09.2015r.

§ 3 
Uczestnictwo w Promocji

Uczestnikiem Oferty może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, spełniająca poniższe warunki („Uczestnik”):

1.  w trakcie trwania Oferty oraz do dnia przyznania zwrotu zgodnie z Rozdziałem IV „Zasady oferty”, posiada Kartę Kredytową Citibank („Kartą”) 

2. został poinformowany przez Bank listownie lub otrzymał wiadomość pocztą elektroniczną informującą o Ofercie,

3. nie pozostaje w stosunku pracy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. oraz nie wykonują pracy na rzecz Banku na podstawie 
umowy cywilnoprawnej.

§ 4 
Reklamacje

1.  Ofertą objęte są Transakcje bezgotówkowe dokonane Kartą Główną lub Kartami dodatkowymi w czasie trwania Oferty w punkach 
handlowo-usługowych w kraju i za granicą, i które zostaną rozliczone w Banku najpóźniej do 30 września 2015 roku.

2. Ofertą nie są objęte Transakcje gotówkowe: wypłaty środków pieniężnych w formie przelewu z rachunku Karty oraz wypłaty 
gotówki w bankomacie.

3. Uczestnik Oferty, który spełnił warunki niniejszego Regulaminu, otrzyma zwrot 5% wartości Transakcji bezgotówkowych zrealizowanych 
w czasie trwania Oferty Kartą główną lub Kartami dodatkowymi wydanymi do Karty głównej.

4. Jeśli Uczestnik posiada więcej niż jedną Kartę, w komunikacji z Banku informującej o Ofercie zostanie wskazany numer karty, której Oferta dotyczy.

5. Zwrot otrzyma Uczestnik, który w czasie trwania Oferty przekroczy indywidualny próg Transakcji bezgotówkowych wskazany 
w liście lub wiadomości elektronicznej. Zwrot zostanie naliczony od kwoty wydatków powyżej indywidualnego progu Transakcji 
bezgotówkowych dla danej Karty

6. Indywidualny próg transakcji zostanie wyliczony, jako średnia wydatków dla danej Karty z ostatnich trzech miesięcy, powiększona o 20%.  

7. Zwrot zostanie naliczony od łącznej kwoty Transakcji bezgotówkowych dokonanych powyżej indywidualnego progu transkacji. W 
łącznej kwocie Transkacji bezgotówkowych, od której zostanie naliczony zwrot, zostaną uwzględnione Transakcje bezgotówkowe 
dokonane powyżej 10 zł (słownie: dziesięć złotych). Maksymalna kwota zwrotu, jaką może otrzymać jeden Uczestnik to 100 złotych 
(słownie: sto złotych). 

8. Zwrot zostanie przekazany na rachunek aktywnej Karty głównej, którą zostały dokonane Transakcje bezgotówkowe, najpóźniej do 
dnia 30 września 2015 r. W przypadku, gdy Transakcje bezgotówkowe objęte Ofertą zostaną wykonane Kartą dodatkową, zwrot 
zostanie przekazany na rachunek Karty głównej, do której została wydana Karta dodatkowa.

9. Informacja o kwocie zwrotu dostępna będzie na najbliższym Wyciągu wystawionym po dniu 30 września 2015 r. Kwota zwrotu 
pomniejszy kwotę zadłużenia dotyczącą danej Karty lub zwiększy ewentualną nadpłatę na rachunku Karty.
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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.

§ 5 
Postanowienia końcowe

1. Reklamacje dotyczące Oferty mogą być zgłaszane za pośrednictwem serwisu Citibank Online, oddziałów Banku, korespondencyjnie 
lub za pośrednictwem CitiPhone.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, telefon kontaktowy jak również dokładny 
opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres: Bank Handlowy w Warszawie S.A., Zespół Obsługi Reklamacji 
Kartowych, ul. Goleszowska 6, 01-246 Warszawa , z dopiskiem „Zwracamy 5% za zakupy Twoją Kartą Kredytową Citibank!”.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Bank.

4.  Nagrody przekazywane w ramach niniejszej Oferty korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych z 
uwagi na to, że wartość przekazywanych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł oraz wyłączono z udziału w Oferty pracowników 
świadczeniodawcy oraz osoby pozostające ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym (art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych)

5. W przypadku wystąpienia po stronie Uczestnika obowiązku podatkowego, podatek zostanie pobrany przez Bank z przyznanej 
dodatkowej nagrody pieniężnej. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie w tym przypadku ufundowana przez Bank i będzie miała 
wartość odpowiadającą kwocie należnego podatku dochodowego od łącznej wartości przyznanych nagród.

6. Wszelkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane odmiennie w niniejszym Regulaminie , mają znaczenie nadane im w Regulaminie 
Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia danej Umowy o Kartę Kredytową Citibank oraz 
Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

8. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej Banku: www.online.citibank.pl

9. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 10.08.2015r.

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


