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REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 
„Loteria na lato” 

(dalej „Regulamin”) 

§ 1.  
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Organizatorem loterii promocyjnej „Loteria na lato” (dalej „Loteria”), jest Bank Handlowy w 

Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w 

rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000001538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych; kapitał 

został w pełni opłacony (dalej „Organizator”). 

1.2. Celem Loterii jest promocja produktów i usług oferowanych przez Organizatora w placówkach banku – 

w oddziałach Banku Handlowego S.A. typu Smart oraz typu stand Universal Bankers - których lista 

stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu - (dalej: „Oddział Smart”), dostępnych tamże w ofercie 

Organizatora w okresie od dnia 16 czerwca 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. Umowy zawierane w 

powyższym okresie (w tym otwarcie Planów Spłat Ratalnych „Komfort”), dotyczące produktów lub 

usług, którym przypisany jest określony numer Umowy lub numer karty kredytowej z otwartym Planem 

Spłat Ratalnych Komfort, wskazanych w § 2.4 lit. a) – g), których stroną jest Uczestnik, zwane są dalej: 

„Umowami”, a oddzielnie „Umową”. 

1.3. Loteria jest prowadzona na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz 

zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie na urządzenie loterii promocyjnej.  

1.4. Loteria prowadzona jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

1.5. Lista Oddziałów Smart dostępna jest w okresie trwania Loterii na stronie internetowej pod adresem 

www.citihandlowy.pl/loteria  

§ 2.  
WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII  

2.1. Z zastrzeżeniem ust. 2.5., w Loterii mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych, zawierające Umowy z Organizatorem jako konsumenci w rozumieniu 

art. 22
1
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, pełnoletnie, zamieszkałe na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, (dalej „Uczestnik/cy”). 

2.2. W Loterii nie mogą brać udziału:  

a) pracownicy Organizatora lub spółek zależnych względem Organizatora w rozumieniu Kodeksu 

Spółek Handlowych, które są pracownikami Citibank International plc (Publiczna Spółka Akcyjna) 

Oddział w Polsce lub Citibank Europe plc (Publiczna Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, 

b) członkowie komisji, o której mowa w § 6 Regulaminu,  

c) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

d) oraz najbliżsi członkowie rodzin osób wskazanych pod lit. a) – b) powyżej, przez których rozumie 

się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w 

stosunku przysposobienia z tymi osobami. 

2.3. W przypadku, gdy na podstawie losowania przewidzianego w Loterii okazuje się, że określona w § 6 

nagroda w Loterii (dalej: „Nagroda”) przysługuje którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 2.2 

Regulaminu powyżej, osoba ta nie otrzymuje Nagrody, a prawo do tej Nagrody przysługuje osobie, 

której numer Umowy jest wylosowany na listę rezerwową, z zachowaniem procedury określonej  

§ 5 Regulaminu. 

2.4. Aby wziąć udział w losowaniu nagród w Loterii, Uczestnik musi w terminie od dnia 16 czerwca 2015 r 

do dnia 30 września 2015 r. złożyć wniosek w Oddziale Smart i zawrzeć Umowę dotyczącą przynajmniej 

jednego z następujących produktów lub usług dostępnych w ofercie Organizatora w tym czasie: 

a) Dowolna Karta Kredytowa Citibank (pod warunkiem otrzymania nowego limitu kredytowego), 

b) Konto Osobiste typu Citi Priority z zastrzeżeniem ust. 2.5.,  

c) Konto Osobiste typu Citigold z zastrzeżeniem ust. 2.5.,  

d) Konto Osobiste typu Citgold Select z zastrzeżeniem ust. 2.5., 

e) Pożyczka Gotówkowa, z zastrzeżeniem ust. 2.6, 
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f) Dodatkowa Gotówka na Twojej Karcie Kredytowej Dodatkowa Gotówka na Karcie Kredytowej 

Citibank(nazwa regulaminowa Plan spłat ratalnych „Komfort” dla Dodatkowego Limit kredytu w 

postaci jednorazowej wypłaty środków pieniężnych), 

g) Wygodna Gotówka z Twojej Karty Kredytowej (nazwa regulaminowa Plan spłat ratalnych 

„Komfort” / Plan kredytu zaciągniętego w ramach Limitu kredytu). 

Organizator zastrzega, że Uczestnik bierze udział w Loterii bez konieczności dokonywania 

jakiegokolwiek zgłoszenia udziału, zaś przez sam fakt zawarcia Umowy. W przypadku, gdy Uczestnik 

nie chce brać udziału w Loterii, powinien on poinformować o tym fakcie sprzedawcę w Oddziale Smart 

przy zawieraniu Umowy. 

2.5. W przypadku wymienionych w ust. 2.4. lit. b) – d) Kont Osobistych, Uczestnikiem Loterii jest pierwszy 

Współposiadacz Konta, a dodatkowo uczestnikiem Loterii może być wyłącznie osoba, która po dniu 

1 stycznia 2015 r.:  

a) nie posiadała w Banku Konta Osobistego lub Rachunku Oszczędnościowego (dotyczy również 

wszystkich Współposiadaczy Konta); 

b) nie była Pełnomocnikiem do Konta.  

2.6. W przypadku wymienionej w ust. 2.4. lit. e) – Pożyczki Gotówkowej, Uczestnikiem Loterii jest Pierwszy 

Kredytobiorca. 

2.7. Pełna lista produktów objętych Loterią znajduje się w załączniku nr 2.  

2.8. Spełnienie powyższych warunków, tj. zawarcie jednej Umowy, z zastrzeżeniem zdania kolejnego, 

uprawnia do jednego losu w Loterii, czyli jednej szansy w losowaniu Nagród I Stopnia i Nagród II 

Stopnia. Zawarcie Umowy, o której mowa w zdaniu pierwszym, uprawnia także do jednego losu w 

losowaniu Nagrody Głównej. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii tyle razy, ile Umów w 

sposób opisany wyżej zawarł, podczas jednej wizyty w Oddziale Smart. 

2.9. Z uczestnictwa w Loterii wyłączone są osoby, które spełniły wymagania określone w Regulaminie, lecz 

przed losowaniem nagród skutecznie odstąpiły od umowy lub wypowiedziały umowę z Organizatorem. 

§ 3.  
CZAS TRWANIA LOTERII  

Loteria rozpoczyna się w dniu 16 czerwca 2015 r. i trwa do 28 stycznia 2016 r. (termin obejmuje okres, w 

trakcie którego możliwe jest zawarcie Umów uprawniających do udziału w Loterii, okres losowań i 

wydawania nagród oraz rozpatrywania reklamacji)  z zastrzeżeniem, że zawieranie Umów uprawniających do 

udziału w Loterii jest możliwe od dnia 16 czerwca 2015 r. do 30 września 2015 r. 

§ 4.  
NAGRODY 

4.1. W Loterii przyznane są 193 (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy) Nagrody  w postaci jednej Nagrody 

Głównej, Nagród I Stopnia oraz Nagród II Stopnia. 

4.2. Nagrodą Główną jest 1 (słownie: jeden) samochód marki MINI Cooper 5-drzwiowy  o wartości 92 

334,00 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery) złotych brutto; laureatowi ww. 

Nagrody przyznawana jest ponadto dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie 10259,00 (słownie dziesięć 

tysięcy dwieście  pięćdziesiąt dziewięć) złotych na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród w 

Loterii, z zastrzeżeniem §6; 

4.3. Nagrodami I Stopnia są: 

a) 16 (słownie: szesnaście) voucherów na skorzystanie z usług turystycznych oferowanych przez  

Neckermann Polska Biuro Podróży sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości 4500,00 (słownie: 

cztery tysiące pięćset) złotych każdy, losowanych w Losowaniu, o którym mowa w ust. 5.5. lit. a, 

przy czym na każdy z 16 Oddziałów Smart do rozlosowania jest po 1 voucher; każdemu laureatowi 

w/w Nagrody przyznawana jest ponadto dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie 500,00 zł (słownie 

pięćset) złotych na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród w Loterii, z zastrzeżeniem § 6; 

zasady realizacji voucherów określa ustęp 4.6 poniżej, 

b) 16 (słownie: szesnaście) komputerów Apple model MacBook Pro 13.3″ 2.5GHz/4GB/500GB/HD 

4000/SD o wartości 4 243,50  (słownie: cztery tysiące dwieście czterdzieści trzy złote 50/100) 

złotych brutto każdy, losowane w Losowaniu, o którym mowa w ust. 5.5. lit. b, przy czym na każdy z 

16 Oddziałów Smart  do rozlosowania jest po 1 komputerze; każdemu laureatowi w/w Nagrody 

przyznawana jest ponadto dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie 472,00 (słownie: czterysta 
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siedemdziesiąt dwa) złotych na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród w Loterii, z 

zastrzeżeniem § 6, 

c) 16 (słownie: szesnaście) telefonów Apple iPhone 6 Plus 128GB  o wartości 4 008,57 (słownie: cztery 

tysiące osiem złotych 57/100) złotych brutto każdy, losowane w Losowaniu, o którym mowa w 

ust. 5.5 lit. c, przy czym na każdy z 16 Oddziałów Smart  do rozlosowania 1 po jednym telefonie; 

każdemu laureatowi w/w Nagrody przyznana zostanie ponadto dodatkowa nagroda pieniężna w 

kwocie 445,00 (słownie: czterysta czterdzieści pięć) złotych na pokrycie zryczałtowanego podatku 

od nagród w Loterii, z zastrzeżeniem § 6, 

4.4. Nagrodami II Stopnia jest 144 (słownie: sto czterdzieści cztery) zegarków Smart Watch Samsung Gear 

Fit, każdy o wartości 504,30 (słownie: pięćset cztery   złote trzydzieści groszy ) złotych brutto każdy. 

4.5. Nagrody I Stopnia określone w ust. 4.3. lit. a  mogą być realizowane jako płatność za dowolne imprezy 

turystyczne organizowane przez Neckermann Polska Biuro Podróży sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w 

tym imprezy typu last minute oraz first minute - oferty z katalogów polskojęzycznych. Nagród tych nie 

można realizować na oferty z katalogów niemieckojęzycznych. 

4.6.  Vouchery przekazywane w ramach Nagród I Stopnia określonych w ust. 4.3. lit. a: 

a) są ważne do 31 lipca 2016 r.; 

b) są voucherami na okaziciela; 

c) mogą być realizowane przy rezerwacji droższej imprezy turystycznej niż wartość vouchera za 

dopłatą różnicy ceny; 

d) przy rezerwacji imprezy turystycznej w niższej cenie niż wartość vouchera Uczestnik nie może 

otrzymać zwrotu różnicy wartości vouchera; 

e) vouchery sumują się, tj. kilkoma voucherami można opłacić jedną imprezę turystyczną; 

f) jednym voucherem można opłacić więcej niż jedną imprezę turystyczną; 

g) można realizować w biurach własnych Neckermann Polska Biuro Podróży sp. z o.o. oraz biurach 

franczyzowych Neckermann Polska (pełna lista jest dostępna na stronie internetowej - "lokalne 

biura" http://www.neckermann.pl/O-Nas/Biura-W-Polsce.html); 

h) za voucher zgubiony, skradziony lub utracony w jakikolwiek sposób nie będzie wystawiony nowy 

voucher. 

4.7. Łączna wartość puli wszystkich Nagród w Loterii wynosi 401 917,32 (słownie: czterysta jeden tysięcy 

dziewięćset siedemnaście 32/100) złotych. 

4.8. Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 

4.9. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na nagrodę innego rodzaju bądź na ekwiwalent 

pieniężny. 

4.10. Jednemu Uczestnikowi, w wyniku przeprowadzenia jednego Losowania, może zostać przyznana w 

Loterii nie więcej niż jedną Nagroda II Stopnia.  

4.11. Nagrody wydane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 5.  
ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD W LOTERII  

5.1. Nagrody są przyznawane w drodze losowania tym Uczestnikom, którzy spełniają warunki udziału w 

Loterii określone w Regulaminie, w szczególności wskazane w  § 2 ust. 2.4. Regulaminu. Losowane są 

numery Umów odrębnie z każdej z szesnastu baz stworzonych przez Organizatora (1 baza – 1 Oddział 

Smart) i zawierającej Umowy zawarte w danym Oddziale Smart, zarejestrowane w systemie 

rozliczeniowym Banku i spełniające warunki Regulaminu, a dane teleadresowe laureatów Loterii 

Organizator ustala na podstawie Umowy zawartej przez danego Uczestnika z Organizatorem.  

5.2. Losowania Nagród są prowadzone na zasadach określonych w Regulaminie. 

5.3. Losowanie Nagród odbywa się w siedzibie Organizatora pod adresem: ul. Goleszowska 6, 01-260 

Warszawa.  

5.4. Losowanie Nagród polega na losowym wyborze numerów Umów przy pomocy systemu 

informatycznego spośród numerów Umów Uczestników, którzy spełnili wymagania określone w 

Regulaminie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.5. i 5.6. poniżej (dalej: „Losowanie”). Certyfikowany 

system informatyczny używany przez Organizatora zapewnia należyte bezpieczeństwo przetwarzania 

danych. Z każdego Losowania jest sporządzany protokół. 

5.5. W ramach Loterii przeprowadzonych jest 49 (słownie: czterdzieści dziewięć) Losowań Nagród. 

Losowania Nagród I Stopnia i Losowania Nagród II Stopnia odbywają się co miesiąc, w trzech kolejnych 

okresach miesięcznych trwania Loterii, odrębnie dla każdego z Oddziałów Smart objętych danym 
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Losowaniem (Losowanie odbywa się z bazy zawierającej Umowy zawarte w danym Oddziale Smart) i 

obejmują Umowy zawarte w okresie miesięcznym poprzedzającym dane Losowanie począwszy od  dnia 

16 czerwca 2015 r., w terminach i według zasad następujących: 

a) w dniu 28 sierpnia 2015 r. odbywa się 16, odrębnie dla każdego z Oddziałów Smart, Losowań 

numerów Umów spośród Umów zawartych w terminie od dnia 16 czerwca 2015 r. do dnia 31 lipca 

2015 r. i wyłanianych jest: 

- po 1 laureacie Nagrody I Stopnia wskazanej w ust. 4.3. lit. a) z każdego Oddziału Smart 

wylosowanym na listę właściwą oraz po 3 laureatów rezerwowych Nagrody I Stopnia wskazanej 

w ust. 4.3. lit. a) z każdego Oddziału Smart; 

- po 3 laureatów Nagród II Stopnia z każdego Oddziału Smart wylosowanych na listę właściwą 

oraz po 9 laureatów rezerwowych Nagród II Stopnia z każdego Oddziału Smart; 

b) w dniu 28 września 2015 r. odbywa się 16, odrębnie dla każdego z Oddziałów Smart, Losowań 

numerów Umów spośród Umów zawartych w terminie od dnia 1 sierpnia 2015 r. do dnia 

31 sierpnia 2015 r. i wyłanianych jest: 

- po 1 laureacie Nagrody I Stopnia wskazanej w ust. 4.3. lit. b)z każdego Oddziału Smart 

wylosowanym na listę właściwą oraz po 3 laureatów rezerwowych Nagrody I Stopnia wskazanej 

w ust. 4.3. lit. b)z każdego Oddziału Smart; 

- po 3 laureatów Nagród II Stopnia z każdego Oddziału Smart wylosowanych na listę właściwą 

oraz po 9 laureatów rezerwowych Nagród II Stopnia z każdego Oddziału Smart; 

c) w dniu 28 października 2015 r. odbywa się 16, odrębnie dla każdego z Oddziałów Smart, Losowań 

numerów Umów spośród Umów zawartych w terminie od dnia 1 września 2015 r. do dnia 

30 września 2015 r. i wyłanianych jest: 

- po 1 laureacie Nagrody I Stopnia wskazanej w ust. 4.3. lit. c) z każdego Oddziału Smart 

wylosowanym na listę właściwą oraz po 3 laureatów rezerwowych Nagrody I Stopnia wskazanej 

w ust. 4.3. lit. c) z każdego Oddziału Smart; 

- po 3 laureatów Nagród II Stopnia z każdego Oddziału Smart wylosowanych na listę właściwą 

oraz po 9 laureatów rezerwowych Nagród II Stopnia z każdego Oddziału Smart; 

d) Dodatkowo, w dniu 28 października 2015 r. odbywa się jedno Losowanie numeru Umowy spośród 

Umów zawartych w terminie od dnia 16 czerwca 2015 r. do dnia 30 września 2015 r., łącznie z 

numerami Umów wylosowanymi we wcześniejszych Losowaniach i wyłaniany jest jeden laureat 

Nagrody Głównej wylosowany na listę właściwą i trzech laureatów rezerwowych Nagrody Głównej. 

5.6. Organizator tworzy listę rezerwową Laureatów, na wypadek gdyby okazało się, że Uczestnik, którego 

numer Umowy został wylosowany na listę właściwą Laureatów (dalej: „Laureat Nagrody/Laureaci 

Nagród”), nie spełnił warunków otrzymania Nagrody określonych w niniejszym Regulaminie. W takim 

przypadku na miejsce takiego Laureata Nagrody wchodzi Uczestnik, którego numer Umowy został 

wylosowany jako pierwszy na listę rezerwową do Nagrody („Pierwszy Laureat Rezerwowy Nagrody”). 

W przypadku, gdy Pierwszy Laureat Rezerwowy Nagrody nie spełni warunków otrzymania Nagrody 

określonych w Regulaminie, na jego miejsce wchodzi Uczestnik, którego numer Umowy został 

wylosowany jako drugi na listę rezerwową do Nagrody („Drugi Laureat Rezerwowy Nagrody”). W 

przypadku, gdy Drugi Laureat Rezerwowy Nagrody nie spełni warunków otrzymania Nagrody 

określonych w Regulaminie, na jego miejsce wchodzi Uczestnik, którego numer Umowy został 

wylosowany jako trzeci na listę rezerwową do Nagrody („Trzeci Laureat Rezerwowy Nagrody”). W 

przypadku gdy Trzeci Laureat Rezerwowy nie spełni warunków przyznania Nagrody określonych w 

Regulaminie, przypadająca na niego Nagroda przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora. Pierwszy 

Laureat Rezerwowy Nagrody, Drugi Laureat Rezerwowy Nagrody i Trzeci Laureat Rezerwowy Nagrody 

zwani są dalej łącznie: „Laureatami Rezerwowymi”. 

5.7. Laureat Nagrody jest powiadomiony o wygranej za pomocą połączenia telefonicznego na numer telefonu 

Laureata Nagrody, ustalony przez Organizatora na podstawie Umowy pomiędzy Laureatem Nagrody a 

Organizatorem. W terminie 5 (słownie: pięć) dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku za 

wyjątkiem świąt państwowych) od daty Losowania Organizator podejmie 5 (słownie: pięć) prób kontaktu 

telefonicznego z Laureatem Nagrody, w odstępach jednodniowych (liczonych w dniach roboczych), z 

których jest sporządzany  protokół. Rozmowa telefoniczna z Laureatem Nagrody jest nagrywana, o czym 

Laureat Nagrody jest informowany na początku rozmowy. Organizator oświadcza, że na zasadach 

określonych w niniejszym ustępie, kontaktuje się z Laureatami Rezerwowymi, z zastrzeżeniem dalszych 

postanowień Regulaminu. 
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5.8. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 5.7. Regulaminu, Laureat Nagrody zobowiązany 

jest do wykonania następujących czynności, w podanej kolejności: 

a) wyrażenia zgody na nagrywanie rozmowy, 

b) potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem w szczególności potwierdzenia, że Uczestnik nie 

należy do osób wykluczonych z Loterii stosownie do § 2 ust. 2.2. oraz wyrażenia zgody na 

postanowienia w nim zawarte, przy czym Laureat Nagrody ma prawo zażądać nawiązania z nim 

połączenia telefonicznego w dniu następnym, celem umożliwienia mu zapoznania się z 

postanowieniami Regulaminu, 

c) podania swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu 

komórkowego, nr PESEL oraz – w przypadku Laureata Nagrody Głównej – także serii i numeru 

dowodu osobistego), 

d) podania danych dotyczących Umowy, której numer został wylosowany: numer Umowy, nazwa 

Oddziału Smart w którym dokonano zakupu,  rodzaj produktu/ usługi, którego dotyczy Umowa, 

której numer został wylosowany w Loterii. 

5.9. W przypadku niemożności nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem Nagrody w sposób 

wskazany w ust. 5.7. Regulaminu powyżej lub odmowy podania przez Laureata Nagrody danych 

osobowych, danych dotyczących Umowy lub odmowy wyrażenia którejkolwiek ze zgód wskazanych w  

ust. 5.8. Regulaminu powyżej lub niezgodności danych podanych na etapie dokonywania zgłoszenia 

stosownie do ust. 2.4 z danymi podanymi w trakcie rozmowy telefonicznej, traci on prawo do Nagrody, 

która przepada na rzecz  Pierwszego Laureata Rezerwowego Nagrody. Organizator podejmie próbę 

nawiązania kontaktu telefonicznego z Pierwszym Laureatem Rezerwowym Nagrody w sposób wskazany 

w  ust. 5.7. Regulaminu, pomiędzy szóstym a dziesiątym dniem roboczym od daty Losowania. 

Warunkiem uzyskania Nagrody przez Pierwszego Laureata Rezerwowego Nagrody jest podanie przez 

niego danych osobowych oraz wyrażenie wszystkich zgód, zgodnie z postanowieniami  ust. 5.8. 

Regulaminu powyżej.  

5.10. W przypadku niemożności nawiązania kontaktu telefonicznego z Pierwszym Laureatem 

Rezerwowym Nagrody w sposób wskazany w § 5 ust. 5.9 Regulaminu, pomiędzy szóstym a dziesiątym 

dniem roboczym od daty Losowania lub odmowy podania przez Pierwszego Laureata Rezerwowego 

Nagrody danych osobowych, danych dotyczących Umowy lub odmowy wyrażenia którejkolwiek ze zgód 

wskazanych w ust. 5.8. Regulaminu lub niezgodności danych podanych na etapie dokonywania 

zgłoszenia stosownie do ust. 2.4. z danymi podanymi w trakcie rozmowy telefonicznej, traci on prawo do 

Nagrody, która przepada na rzecz Drugiego Laureata Rezerwowego Nagrody z zastrzeżeniem 

postanowienia  ust.  5.11. Regulaminu. 

5.11. Organizator podejmie próbę nawiązania kontaktu telefonicznego z Drugim Laureatem Rezerwowym 

Nagrody w sposób wskazany w ust. 5.7. Regulaminu, pomiędzy jedenastym a piętnastym dniem 

roboczym od daty Losowania. Warunkiem uzyskania Nagrody przez Drugiego Laureata Rezerwowego 

Nagrody jest podanie przez niego danych osobowych oraz wyrażenie wszystkich zgód, zgodnie z 

postanowieniami ust. 5.8 Regulaminu. 

5.12. W przypadku niemożności nawiązania kontaktu telefonicznego z Drugim Laureatem Rezerwowym 

Nagrody w sposób wskazany w  ust. 5.11 Regulaminu, pomiędzy jedenastym a piętnastym dniem 

roboczym od daty Losowania lub odmowy podania przez Drugiego Laureata Rezerwowego Nagrody 

danych osobowych, danych dotyczących Umowy lub odmowy wyrażenia którejkolwiek ze zgód 

wskazanych w ust. 5.8. Regulaminu lub niezgodności danych podanych na etapie dokonywania 

zgłoszenia stosownie do ust. 2.4 z danymi podanymi w trakcie rozmowy telefonicznej, traci on prawo do 

Nagrody, która przepada na rzecz  Trzeciego Laureata Rezerwowego Nagrody z zastrzeżeniem 

postanowienia  ust. 5.13. Regulaminu. 

5.13. Organizator podejmie próbę nawiązania kontaktu telefonicznego z Trzecim Laureatem Rezerwowym 

Nagrody w sposób wskazany w  ust. 5.7 Regulaminu, pomiędzy szesnastym a dwudziestym dniem 

roboczym od daty Losowania. Warunkiem uzyskania Nagrody przez Trzeciego Laureata Rezerwowego 

Nagrody jest podanie przez niego danych osobowych oraz wyrażenie wszystkich zgód, zgodnie z 

postanowieniami  ust. 5.8. Regulaminu. 

5.14. Lista Laureatów Loterii (zawierająca: imię, pierwszą literę nazwiska, miejscowość) jest ogłaszana 

każdego miesiąca nie później niż w ciągu 6 tygodni od dnia, w którym odbyło się dane Losowanie, na 

stronie internetowej www.citihandlowy.pl/loteria  

5.15. Nagrody I Stopnia i Nagrody II Stopnia są przekazywane zwycięzcom Loterii uprawnionym do danej 

Nagrody przesyłką kurierską na adres podany przez Laureata podczas rozmowy telefonicznej w terminie 

http://www.citibank.pl/
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do 21 dni od ustalenia prawa do Nagrody danego Laureata. Nagroda Głowna jest wydawana przez 

Organizatora w siedzibie Organizatora lub w innym miejscu na terenie Warszawy po uzgodnieniu z 

Laureatem w terminie do dnia 17 grudnia 2015 roku 

5.16. Ostateczny termin wydania nagród w Loterii to dzień 17 grudnia 2015 r. 

5.17. Warunkiem otrzymania Nagrody jest podpisanie protokołu odbioru Nagrody przez Uczestnika 

uprawnionego do jej otrzymania. 

5.18. W przypadku braku  możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata 

Nagrody, a w szczególności w przypadku zmiany jego danych, o której Organizator nie został 

poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Laureata Loterii warunków, o których mowa w 

Regulaminie Nagroda przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora.  

5.19. Przez niemożność nawiązania kontaktu telefonicznego, o której mowa w ust. 5.7 – 5.13 Regulaminu, 

rozumie się: 

a) nieodebranie telefonu w czasie 6 (słownie: sześć) telefonicznych długich sygnałów przerywanych; 

b) nieuzyskanie połączenia na skutek zajętej linii telefonicznej (krótkie sygnały przerywane); 

c) uzyskanie połączenia z pocztą głosową; 

d) nieuzyskanie połączenia na skutek wyłączenia telefonu bądź na skutek znajdowania się poza 

zasięgiem sygnału operatora. 

§ 6. 

PODATEK 

 

6.1. Nagrody w ramach Loterii podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym 

zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), dalej ustawa o PIT. 

6.2. Podatek zostanie pobrany przez Bank Organizatora z dodatkowych nagród pieniężnych przyznanych do 

Nagród zgodnie z § 4 ust. 2-3, w przypadku Nagród I stopnia i Nagrody Głównej 

6.3. Natomiast Nagroda II stopnia, o której mowa w § 4 ust. 4 jest zwolniona z opodatkowania 

zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o 

PIT. 

§ 7.  
NADZÓR NAD LOTERIĄ ORAZ REKLAMACJE 

7.1. Nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa komisja powołana przez Organizatora (dalej „Komisja”) 

działająca na podstawie regulaminu Komisji, w następującym składzie: 

a) 2 (słownie: dwóch) przedstawicieli Organizatora, 

b) 1 (słownie: jeden) osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe wydane przez Ministra 

Finansów (Przewodniczący Komisji). 

7.2. Losowania odbywają się w obecności, co najmniej dwóch członków Komisji. Losowania dokonuje 

Przewodniczący Komisji. 

7.3. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Loterii, Uczestnicy winni zgłaszać 

Organizatorowi na piśmie w 14 dni od dnia dowiedzenia się o zdarzeniu będącym podstawą do złożenia 

reklamacji, jednakże w każdym przypadku nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. 

Reklamacje doręczone Organizatorowi po dniu 14 stycznia 2016 roku nie są rozpatrywane. 

O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji do Organizatora 

7.4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, datę i miejsc 

zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz treść żądania i uzasadnienie reklamacji, jak również być 

przesłana listem poleconym na adres Organizatora: Bank Handlowy S.A. ul. Goleszowska 6, Warszawa 

01-260, z dopiskiem: „Loteria na lato”. 

7.5. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni kalendarzowych od daty 

ich otrzymania przez Organizatora. 

7.6. Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji podejmowane są na podstawie Regulaminu, w formie 

pisemnej uchwały bezwzględną większością głosów. 

7.7. Uczestnik jest powiadamiany o decyzji Komisji listem poleconym na adres podany w pisemnej 

reklamacji wysłanym w terminie 7 (słownie: siedem) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia danej 

reklamacji. 
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7.8. Zgodnie z Ustawą o grach hazardowych roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z 

upływem 6 (słownie: sześć) miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega 

zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.  

7.9. Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

§ 8.  
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

8.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Bank Handlowy w 

Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa. Dane osobowe są 

przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Loterią, tj. w celach związanych z 

ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników 

Loterii, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

8.2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania Nagrody. 

Uczestnikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich 

poprawiania oraz żądania usunięcia, z zastrzeżeniem że dane będą mogły być usunięte po wydaniu 

nagrody.  

§ 9.  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

9.1. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są w Regulaminie oraz w bezwzględnie 

obowiązujących przepisach, w tym w przepisach Kodeksu cywilnego i Ustawy z dnia 19 listopada 2009 

r. o grach hazardowych.   

9.2. Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.citihandlowy.pl/loteria oraz w 

każdym oddziale detalicznym Organizatora (oddział Smart). Na żądanie Uczestnika Regulamin jest 

wysłany pocztą pod adres wskazany przez Uczestnika. 

9.3. Stosownie do postanowień art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych  

Organizator jest zobowiązany, na żądanie Laureata Loterii, wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej 

przez niego wygranej. Zaświadczenie może być wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w 

którym uzyskano wygraną, lub po dniu, w którym nastąpiło wydanie wygranej. 

9.4. Pojęcia pisane wielką literą niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie określone w 

dokumentacji produktów i usług do których się odnoszą. 
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Załącznik 1  

 
DO REGULAMINU LOTERII PROMOCYJNEJ  

„Loteria na lato” 
 

Lista oddziałów Smart obowiązująca  w okresie 16.06-30.09.2015 r. trwania loterii 

1. Katowice / Galeria Katowicka, Oddział Citi Handlowy ul. 3 Maja 30 40-097 Katowice 

2. Poznań / CH Poznań City Center, Oddział Citi Handlowy, ul. Stanisława Matyi 2 61-586 Poznań 

3. Warszawa / CH Blue City, Oddział Citi Handlowy, al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa 

4. Wrocław / Magnolia Park, Oddział Citi Handlowy, ul. Legnicka 58, 50-029 Wrocław oraz  

Stoisko Sprzedażowe Universal Bankers / Magnolia Park, Oddział Citi Handlowy, ul. Legnicka 58, 

50-029 Wrocław 

5. Gdynia / CH Riviera, Oddział Citi Handlowy, ul. Kazimierza Górskiego 2, 81-304 Gdynia oraz 

Stoisko Sprzedażowe Universal Bankers/ CH Riviera, Oddział Citi Handlowy, ul. Kazimierza 

Górskiego 2, 81-304 Gdynia 

6. Warszawa / CH Arkadia, Oddział Citi Handlowy, ul. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa 

7. Wrocław / DH Kameleon, Oddział Citi Handlowy, ul. Szewska 6-7, 50-053 Wrocław 

8. Kraków / Karmelicka, Oddział Citi Handlowy, ul. Karmelicka 7, 31-133 Kraków  

9. Warszawa / CH Atrium Targówek, Oddział Citi Handlowy, ul. Głębocka 15, 03-287 Warszawa 
10. Gdynia/ Centrum Biurowe Neptun, Oddział Citi Handlowy , Aleja Grunwaldzka 103 A , 80-244 

Gdańsk 

11. Warszawa/ CH Atrium Promenada , Oddział Citi Handlowy , Ul. Ostrobramska 75 C , 04-

175Warszawa 

12. Katowice/ CH Silesia, Oddział Citi Handlowy , ul. Chorzowska 107, 40-101 Katowice oraz 

Stoisko Sprzedażowe Universal Bankers/ CH Silesia, Oddział Citi Handlowy , ul. Chorzowska 107, 

40-101 Katowice 

13. Warszawa/Galeria Mokotów, Oddział Citi Handlowy, ul. Wołoska 12, 02 – 657 Warszawa 

Stoisko Sprzedażowe Universal Bankers/ Żwirki i Wigury 1, Warszawa 02-089, Polska 

14. Poznań/Stary Browar, Oddział Citi handlowy, ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań 

15. Kraków/Bonarka City Center, Oddział City Handlowy, Kamieńskiego 11, 30-644 Kraków 

16. Kraków/Galeria Kazimierz, Oddział City Handlowy, Podgórska 34, 31-536 Kraków 
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Załącznik 2  

 
DO REGULAMINU LOTERII PROMOCYJNEJ  

„Loteria na lato” 

 

 

Lista produktów i usług Citi Handlowy objętych loterią:   

 

1. Dowolna Główna Karta Kredytowa Citibank : 

 Karta Kredytowa Citibank World MasterCard 

 Karta Kredytowa Citi Simplicity 

 Motokarta Kredytowa Citibank-BP w Programie PAYBACK 

 Karta Kredytowa Citibank PremierMiles 

 Citibank World Elite MasterCard Ultime 

Z loterii wkluczone są:  

- druga i kolejna Karta Kredytowa przyznana Klientowi w ramach jednego limitu kredytowego, 

- dodatkowa Karta Kredytowa 

 

2. Konto Osobiste typu Citi Priority,  

3. Konto Osobiste  typu Citigold,  

4. Konto Osobiste typu Citgold Select, 

 

W przypadku wymienionych powyżej Kont Osobistych uczestnikiem Loterii może być wyłącznie osoba 

która, nie posiadała w Banku Konta Osobistego lub Rachunku Oszczędnościowego (dotyczy również 

wszystkich Współposiadaczy Konta) lub nie była Pełnomocnikiem do Konta po dniu 1 stycznia 2015 r.   

do dnia podpisania Regulaminu. W przypadku Kont wspólnych Uczestnikiem Loterii jest pierwszy 

Współposiadacz Konta. 

5. Pożyczka Gotówkowa, 

6. Dodatkowa Gotówka na Twojej Karcie Kredytowej Dodatkowa Gotówka na Karcie Kredytowej 

Citibank, 

7. Wygodna Gotówka z Twojej Karty Kredytowej. 

 

 

 


