
Szanowny Kliencie,

Witamy w gronie posiadaczy Karty Kredytowej Gold, stworzonej z myślą o Klientach, którzy oczekują 
więcej. Twoja karta kredytowa została już wysłana i niebawem będziesz mógł cieszyć się wszystkimi 
zaletami karty Citibank.

Ten e-mail został wygenerowany automatycznie. Prosimy na niego nie odpowiadać.

Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji dostępną na stronie internetowej www.citihandlowy.pl oraz w oddziałach.

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 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony. Citi Handlowy, 

spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych.

Niniejszy e-mail został wysłany na podstawie zgody na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z 2002 r.). Zmiany oświadczenia woli o zgodzie na otrzymywanie informacji handlowych możesz 
dokonać poprzez Citibank Online.

Zachęcamy do korzystania z bankowości internetowej.

Bezpieczeństwo
Kliknij i sprawdź 
informacje o bezpiecznej 
bankowości online >>

Citibank Online
Dowiedz się więcej >>

Bankowość 
mobilna
Bank w smartfonie 
i tablecie >>

Witaj w gronie posiadaczy 
karty Citibank!
Karta Kredytowa Citibank Gold

Główne korzyści

• Twoja karta gwarantuje nieoprocentowany kredyt aż do 54 dni.

• Dzięki Citibank Online zarządzasz wygodnie swoją kartą.  
Możesz sprawdzić m.in. stan rachunku karty, dostępny limit kredytowy, minimalną kwotę 
do zapłaty i termin spłaty karty.

• W przypadku utraty karty, Bank będzie odpowiedzialny za transakcje nawet do 72 godzin 
przed zastrzeżeniem karty.

• Niezależnie od pory dnia i nocy, Doradcy CitiPhone pomogą Ci w każdej sprawie 
związanej z kartą.

• Płacąc swoją kartą uzyskasz rabat nawet do 50% w ponad 5000 punktów handlowo-
usługowych w całej Polsce. Dodatkowo korzystasz ze zniżek w najlepszych restauracjach 
w programie A La Carte.

Usługi dodatkowe:  poznaj i korzystaj z usług dodatkowych 
przygotowanych z myślą o Twojej karcie kredytowej.

English version follows

Ten e-mail został wygenerowany automatycznie. Prosimy na niego nie odpowiadać.

Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji dostępną na stronie internetowej www.citihandlowy.pl oraz w oddziałach.

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 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony. Citi Handlowy, 
Citibank oraz znak graficzny Citi są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do podmiotów z grupy Citigroup Inc. Spółce Citigroup Inc. oraz
spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych.

Niniejszy e-mail został wysłany na podstawie zgody na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z 2002 r.). Zmiany oświadczenia woli o zgodzie na otrzymywanie informacji handlowych możesz
dokonać poprzez Citibank Online.

Karta Kredytowa  
Citibank  
PremierMiles

Drogi Kliencie,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.10.2015 roku Bank Handlowy w Warszawie S.A. zaprzestaje  
pobierania podatku od nagród w ramach programu lojalnościowego PremierMiles. Decyzja jest  
konsekwencją otrzymania pozytywnej interpretacji prawa podatkowego, wydanej przez Dyrektora Izby  
Skarbowej w Warszawie, zgodnie z którą nagrody o maksymalnej wysokości jednostkowej 760 zł,  
przekazywane przez Bank Klientom w ramach sprzedaży premiowej, za taką może być uznany niniejszy  
program lojalnościowy karty PremierMiles, będą zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust.  
1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze ww. w ramach jednorazowej  
dyspozycji będzie można dokonać wymiany maksymalnie 30 000 Citi Mil na nagrody.

Od dnia 01.10.2015, wymiana Citi Mil na Nagrody będzie następowała  
po następujących przelicznikach:

WYMIANA CITI MIL

•
•

2 Citi Mile na 1 Punkt w Programie lojalnościowym Partnera oraz 

40 Citi Mil 1 PLN uznania na Rachunku Karty

Te korzystne zmiany będą odzwierciedlone w „Regulaminie Programu lojalnościowego dla Karty Kredytowej 
Citibank PremierMiles” od dnia 01.12.2015. 

Z wyrazami szacunku,

Marcin Domagała
Departament Kart Kredytowych



Dear Customer,

Welcome among the owners of the Gold Credit Card, created for the Customers who expect more. 
Your credit card has already been sent to you, and you will soon enjoy all the benefits 
the Citibank card offers.

 
 

 

Ten e-mail został wygenerowany automatycznie. Prosimy na niego nie odpowiadać.

Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji dostępną na stronie internetowej www.citihandlowy.pl oraz w oddziałach.

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 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony. Citi Handlowy, 

spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych.

Niniejszy e-mail został wysłany na podstawie zgody na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z 2002 r.). Zmiany oświadczenia woli o zgodzie na otrzymywanie informacji handlowych możesz 
dokonać poprzez Citibank Online.

Zachęcamy do korzystania z bankowości internetowej.

Bezpieczeństwo
Kliknij i sprawdź 
informacje o bezpiecznej 
bankowości online >>

Citibank Online
Dowiedz się więcej >>

Bankowość 
mobilna
Bank w smartfonie 
i tablecie >>

Welcome among the owners 
of the Citibank cards!

 

Citibank Gold Credit Card

Main benefits

• Your card guarantees an interest-free credit for up to 54 days.

• Citibank Online allows for comfortable management of your card. 
You can check the card account balance, the available credit limit, 
the minimum payment due and the card repayment date.

 

 

• In the event of the card loss, the Bank will be responsible for transactions 
for up to 72 hours before the card is reported stolen or lost.

   

• No matter what time of day or night, CitiPhone Consultants will help you 
with all matters related to the card.

• When making payments with your card, you will receive up to 50% discount 
in over 5,000 retail and service outlets across Poland. Furthermore, you will be 
offered discounts in the best restaurants of the A La Carte Programme.

 

Complementary services: get to know and use the complementary 
services prepared especially for your credit card.

Enjoy the convenience of our online banking.

Safety
Click here to learn 
more about safe 
online banking >>

Mobile Banking
Bank in your 
smartphone or tablet >>

Citibank Online
Find out more >>

This is an automatically generated e-mail. Please do not reply to this message.

Fees and changers according to Table of Fees and Charges available on www.citihandlowy.pl.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. with principal seat in Warsaw at 16 Senatorska Street, 00-923 Warsaw, entered into the register of entrepreneurs of the National Court 
Register maintained by the District Court for the capital city of Warsaw, 12th Business Division of the National Court Register, under no. KRS 000 000 1538; Tax Identification 
Number (NIP): 526- 030-02-91, share capital amounting to PLN 522,638,400, fully paid-up. Citi and Citi Handlowy are registered and licensed trademarks of Citigroup Inc. 
Citigroup and its subsidiaries have also right to other trademarks used herein. 

This e-mail has been sent to you based on your consent to receiving marketing information in the meaning of the Act of July 18, 2002 on Providing Services via Electronic 
Means (Journal of Laws No. 144, item 1204 of 2002. In order to withdraw your consent to receiving marketing information, please contact Citibank Online.

Dear Customer,

We kindly inform you that as of 1 October 2015 Bank Handlowy w Warszawie S.A. will stop collecting  
taxes on rewards within the framework of the PremierMiles loyalty program. The decision is a result  
of a positive interpretation of tax law, issued by the Director of the Tax Chamber in Warsaw, according  
to which rewards of a maximum unit value of 760 zlotys given by the Bank to the Customers within  
the framework of premium sales — the present PremierMiles Credit Card loyalty programme may  
be considered as such sales — shall be exempt from tax on the basis of Article 21(1) item 68  
of the Personal Income Tax Act. In view of the above, within the framework of a one-time instruction,  
it will be possible to exchange maximum 30,000 Citi Miles for rewards.

As of 1 October 2015, the exchange of Citi Miles for Rewards shall be 
effected at the following rates:

EXCHANGING CITI MILES

•
•

2 Citi Miles per 1 Point in the Partner’s loyalty Programme, as well as

40 Citi Miles per PLN 1 of credit on the Card Account,

These favourable changes shall be provided for in “The Terms and Conditions for the Loyalty Programme  
for the Citibank PremierMiles Credit Card” as of 1 December 2015.

Yours faithfully,

Marcin Domagała
Credit Card Department

Wersja polska powyżej

Citibank 
PremierMiles  
Credit Card


