
Regulamin Oferty Specjalnej „Spłać zadłużenie kartą Citi Simplicity” 
zwany dalej „Regulaminem Oferty”

I. Organizator

Organizatorem Oferty Specjalnej „Spłać zadłużenie kartą Citi Simplicity” zwanej dalej „Ofertą” jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. 
(„Bank”), 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.

II. Czas trwania

1.  Oferta trwa od 7 maja 2015 r. do 6 listopada 2015 r..

III. Uczestnicy

1.  Z Oferty mogą skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne, które w okresie jej trwania złożą wniosek o wydanie głównej Karty Kredytowej 
Citi Simplicity („Wniosek”).

2.  Oferta dotyczy wyłącznie osób, z którymi na podstawie Wniosku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie zawarta Umowa o Kartę 
Kredytową Citibank („Umowa”), na podstawie której otrzymają Kartę Kredytową Citi Simplicity („Karta”), zwani dalej Uczestnikami.

3.  Z Oferty nie mogą skorzystać osoby, które

a)  posiadają inną Kartę Kredytową Citibank,
b)  w trakcie trwania Oferty dokonają zamiany aktualnie posiadanej Karty Kredytowej Citibank na Kartę,
c)  zamknęły Kartę Kredytową Citibank w trakcie obowiązywania Oferty.

IV. Warunki

1.  Skorzystanie z Oferty jest dobrowolne.

2.  W ramach Oferty Bank dokona przelewu z dostępnego limitu kredytu nowo otwartej Karty określonej przez Uczestnika kwoty, 
na wskazane przez niego konto. Kwota o której mowa w niniejszym ust. może zostać wykorzystana do spłaty zadłużenia z tytułu 
umowy karty kredytowej, pożyczki gotówkowej lub kredytu odnawialnego w innym banku.

3.  Kwota, o której mowa w ust.2 powyżej nie może być wyższa niż 15 000 złotych oraz dostępny limit kredytu na Karcie.

4.  Uczestnik zobowiązany jest podać prawidłowe dane do przelewu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, aby jego realizacja była możliwa.

5.  Oprocentowanie zadłużenia powstałego w wyniku przelewu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wynosi 0% przez okres 6 pierwszych 
pełnych cykli rozliczeniowych od daty jego wykonania. Po tym okresie, wysokość oprocentowania zostanie przywrócona do wysokości 
obowiązującej dla pozostałych transakcji, zgodnej z aktualnie obowiązującą Tabelą Oprocentowania będąca załącznikiem nr 2 
do Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

6.  W przypadku wystąpienia po stronie Uczestnika obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia otrzymanego w ramach Oferty, Bank 
ufunduje nagrodę pieniężną o wartości odpowiadającej kwocie należnego podatku dochodowego od łącznej wartości przyznanych 
Uczestnikowi świadczeń, z zastrzeżeniem pkt V.

7.  Oferta dotyczy tylko jednego przelewu środków.

8.  Prowizja za przelew objęty Ofertą z Rachunku Karty wyniesie 3% wartości transakcji, nie mniej niż 10 zł.

9.  Uczestnik nabywa prawo do skorzystania z warunków Oferty, jeśli spełni łącznie wszystkie niżej wymienione warunki:

a)  złoży w okresie od dnia 7 maja 2015 r. do dnia 6 listopada 2015 r. wniosek o wydanie Karty,
b)  zostanie mu przyznana przez Bank główna Karta,
c)  dokona aktywacji Karty w systemie Banku,
d)  złoży dyspozycję wykonania przelewu środków na wskazane konto w ciągu 60 dni od otwarcia Karty w systemie Banku

10.  Przystąpić do Oferty można w następującej formie:

a) poprzez zadeklarowanie chęci zlecenia przelewu na wniosku o Kartę – w takim wypadku przelew zostanie zrealizowany 
po telefonicznym potwierdzeniu dyspozycji z Uczestnikiem przez Bank,

 lub
b) poprzez zlecenie telefonicznie realizacji przelewu w trakcie aktywacji Karty lub po aktywacji, ale nie później niż w terminie 60 dni 

od daty otwarcia karty.

11. Bank będzie dokonywał comiesięcznego udostępnienia wyciągu z rachunku Karty Kredytowej Citibank, na którym w okresie wskazanym 
w ust. 5 powyżej minimalna kwota do zapłaty zdefiniowana w Regulaminie Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. 
będzie obliczona przy założeniu, że oprocentowanie dla przelanych środków, o których mowa w ust. 2 powyżej, wynosi 0%.

12.  Zadłużenie z tytułu przelewu objętego Ofertą spłacane będzie w ostatniej kolejności spośród zadłużenia na ostatnim wyciągu.

13.  Ze względu na fakt, że skorzystanie z oferty nie jest obowiązkowe, wartość Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania przedstawiona 
w Umowie o Kartę Kredytową Citibank została wyliczona w oparciu o założenia wynikające ze standardowej oferty i nie uwzględnia 
niniejszej Oferty specjalnej.
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V. Podatek

1.  Świadczenie przekazane Uczestnikowi w ramach Oferty może podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym 
na zasadach wskazanych w art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2.  W przypadku wystąpienia po stronie Uczestnika obowiązku podatkowego, podatek zostanie pobrany przez Bank z przyznanej nagrody 
pieniężnej, o której mowa w pkt IV ust 6..

VI. Postanowienia końcowe

1.  Uczestnik w każdym momencie będzie mógł sprawdzić datę otwarcia Karty w systemie Banku, kontaktując się z Bankiem przez 
Citibank Online (po zalogowaniu – „kontakt z Bankiem” –> „Zapytaj / Złóż dyspozycję”) , lub udając się do Oddziału Banku.

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

3.  Reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem, serwisu Citibank Online, oddziałów Banku lub korespondencyjnie. Pisemna 
reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania Klienta, telefon kontaktowy, jak również dokładny opis i powód 
reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres: Bank Handlowy w Warszawie S.A., Biuro ds. Współpracy z Klientem, 
ul. Goleszowska 6, 01–249 Warszawa, z dopiskiem „Spłać zadłużenie kartą Citi Simplicity”.

4.  Przez przystąpienie do Oferty uczestnik wyraża zgodę na jej zasady.

5.  Niniejsza Oferta nie podlega łączeniu z innymi promocjami i ofertami specjalnymi organizowanymi przez Bank.

6.  Oferta może być powtarzana w przyszłości.

7.  Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.citihandlowy.pl oraz w Oddziałach Banku.

8.  Regulamin Oferty wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 7 maja 2015 r.


