
Regulamin Oferty Specjalnej dla Abonentów Play

I. Organizator

Organizatorem oferty specjalnej jest Bank Handlowy w Warszawie S.A., zwany dalej „Bankiem”, 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.

II. Warunki uczestnictwa

1. Oferta specjalna skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych, które jednocześnie:

a)  są Abonentami sieci telefonii komórkowej Play tj zawarły na piśmie umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z P4 Sp. z o.o.,
b)  zawarły z Bankiem Umowę o Kartę Kredytową Citibank MasterCard World.

2. Warunkiem skorzystania z niniejszej oferty specjalnej jest przekazanie w dniu podpisania wniosku o kartę kredytową MasterCard 
World:

a) kserokopii umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zawartej pomiędzy wnioskującym o wydanie Karty a Play, 
obowiązującej na dzień złożenia wniosku o Kartę lub

b) kserokopii faktury VAT, w tym wydruku faktury elektronicznej, za świadczenie usług telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o., 
wydanej na wnioskującego o wydanie Karty, nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku o Kartę.

3. Bank ma prawo nie przyznać oferty specjalnej, w przypadku braku autentyczności dostarczonych dokumentów.

4. Z oferty specjalnej wyłączeni są pracownicy Banku oraz osoby pozostające z Bankiem w stosunku cywilnoprawnym, tj. osoby 
pozostające w stosunkach wynikających z umów zlecenia, z umów o dzieło, czy z kontraktów menadżerskich zawartych z Bankiem.

5. W ofercie specjalnej nie biorą udziału osoby, które dokonują zamiany Karty Kredytowej Citibank na Kartę Kredytową Citibank 
MasteCard World.

6. Oferta obowiązuje od 1 sierpnia 2011 roku, do odwołania.

III. Zasady specjalnej oferty cenowej

1. Uczestnik oferty, który spełnił warunki określone w pkt. II powyżej zostanie, przez cały okres obowiązywania Umowy Karty zwolniony 
z następujących opłat opisanych w Tabeli Opłat i Prowizji:

a) Opłata roczna za wydanie i możliwość korzystania z Karty Głównej w pierwszym roku,
b) Opłata roczna za wydanie i możliwość korzystania z Karty Głównej w latach kolejnych,
c) Opłata roczna i możliwość korzystania z jednej Karty Dodatkowej w pierwszym roku i kolejnych latach,

2. Oferta 0zł za kartę dodatkową obowiązuje tylko w momencie złożenia wniosku równocześnie z wnioskiem o kartę główną.

3. Bank dopuszcza, za zgodą Klienta, zmianę oferty ze specjalnej na standardową opłatę według Tabeli Opłat i Prowizji dla karty 
kredytowej MasterCard World, w przypadku braku dostarczenia przez klienta wymaganych dokumentów.

IV. Postanowienia końcowe.

1.  W pozostałych kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia „Regulaminu Kart Kredytowych 
Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.”

2.  Uczestnicy Promocji przekazują Bankowi swoje dane osobowe dobrowolnie. Dane te będą przetwarzane przez Bank wyłącznie w celu 
i zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Promocji związanej ze złożeniem wniosku o kartę kredytową, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

3.  Reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem CitiPhone, serwisu Citibank Online, oddziałów Banku lub korespondencyjnie. 
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., Biuro Jakości i Obsługi 
Klienta, ul. Goleszowska 6, 01–249 Warszawa.

4.  Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej www.online.citibank.pl/world

5.  Niniejsza oferta jest odrębna i nie podlega łączeniu z innymi promocjami organizowanymi przez Bank.

6.  Przez przystąpienie do specjalnej oferty cenowej uczestnik wyraża zgodę na jej zasady.
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