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Oferta Motokarty Kredytowej Citibank–BP 
w Programie PAYBACK za 5 zł 

(dalej: „Oferta”)

Niniejsza Oferta została przygotowana przez Bank Handlowy w Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 16, zwany 
dalej „Bankiem” i określa warunki jakie powinna spełnić osoba wnioskująca o Motokartę Kredytową Citibank–BP w Programie PAYBACK, 
by uzyskać preferencyjne warunki cenowe w zakresie opłat rocznych za wydanie i możliwość korzystania z kart kredytowych, wskazane 
poniżej.

I. Warunki Oferty

1.  Warunkiem skorzystania z Oferty jest złożenie Wniosku o wydanie Motokarty Kredytowej Citibank–BP w Programie PAYBACK wskazanej 
w ust. 2 poniżej w okresie od 2 grudnia 2010 r. do 28 lutego 2011 r., dostępnego na specjalnie przygotowanej stronie internetowej 
w części informacyjnej serwisu internetowego Banku („Wniosek”) lub wypełnienie i odesłanie do Banku dedykowanego formularza 
kontaktowego dostępnego na stacji BP.

2. Oferta dotyczy wyłącznie osób:

 a)  z którymi na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie zawarta Umowa o Kartę Kredytową Citibank („Umowa”), 
na podstawie której otrzymają Motokartę Kredytową Citibank–BP w Programie PAYBACK i

 b)  które w momencie przystąpienia do oferty są pracownikami BP Europa SE, Oddział w Polsce, Kraków, ul. Jasnogórska 1, 
31–358 Kraków lub BP Services sp. z o.o. ul. Jasnogórska 1 Kraków 31–358 lub pracownikami innych podmiotów, zatrudnionymi 
na stacjach benzynowych posługujących się znakiem firmowym BP na terenie Polski..

3.  W Ofercie nie mogą brać udziału osoby, które dokonują zamiany aktualnie posiadanej Karty Kredytowej Citibank na inną Kartę 
Kredytową Citibank.

II. Zasady Oferty

1.  Opłata roczna za wydanie i użytkowanie Głównej Karty Kredytowej (w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku 
Handlowego w Warszawie S.A.), w pierwszym roku i w kolejnych latach obowiązywania Umowy wynosi 5 zł, niezależnie od koloru 
karty.

2.  Opłata roczna za wydanie i użytkowanie dodatkowych Kart Kredytowych (w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku 
Handlowego w Warszawie S.A.) w pierwszym roku i w kolejnych latach obowiązywania Umowy wynosi 0 zł, niezależnie od koloru 
karty.

3. Oferta wchodzi w życie z dniem 2 grudnia 2010 roku.

Treść niniejszej Oferty jest dostępna w Banku, na dedykowanej stronie internetowej www.online.citibank.pl, na wewnętrznej stronie 
informacyjnej systemu informatycznego BP oraz na stacjach BP


