
Regulamin Promocji 
„5 razy więcej punktów PAYBACK 

z Motokartą Kredytową Citibank–BP w Programie PAYBACK” 
zwany dalej „Regulaminem”

I. Organizator

Organizatorem Promocji „5 razy więcej punktów PAYBACK z Motokartą Kredytową Citibank–BP w Programie PAYBACK” zwanej dalej 
„Promocją” jest Bank Handlowy w Warszawie S.A., 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 Promocji

1.  Promocja trwa od 08.10.2012 do 30.11.2012.

2.  Promocją zostaną objęte transakcje dokonane od momentu aktywacji Karty do dnia 30.11.2012, przy czym naliczenia punktów 
dokonywane są zgodnie z zasadą określoną w pkt. V 1.

III. Uczestnicy Promocji

1.  Promocją mogą być objęte osoby fizyczne, które od 1 stycznia 2012 roku nie posiadały żadnej głównej Karty Kredytowej Citibank 
i spełniają dodatkowe warunki przewidziane Regulaminem (zwane dalej „Uczestnikami”).

2.  Promocja dotyczy osób, którym zostanie wydana główna Motokarta Kredytowa Citibank–BP w Programie PAYBACK („Karta”).

3.  Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

4.  Z Promocji wyłączeni są pracownicy Banku oraz osoby zatrudnione przez Bank na podstawie stosunku cywilnoprawnego, tj. osoby 
pozostające w stosunkach wynikających z umów zlecenia, z umów o dzieło, z kontraktów menadżerskich zawartych z Bankiem oraz 
spółek zależnych Banku w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

IV. Zasady uczestnictwa w Promocji

1.  Każda osoba, która w czasie trwania promocji zostanie poinformowana przez Bank o ofercie drogą telefoniczną oraz wypełni wniosek 
o Kartę podczas rozmowy telefonicznej, otrzyma 5 razy więcej Punktów PAYBACK za dokonane Transakcje, zgodnie z zasadą:

a)  punkty standardowe zgodne z przelicznikiem publikowanym na stronie internetowej Banku (3 zł = 1 pkt) oraz

b)  Punkty Promocyjne zgodnie z przelicznikiem (3 zł = 4 pkt), przy czym łączna liczba przyznanych danemu Uczestnikowi Punktów 
Promocyjnych w czasie trwania promocji nie będzie większa niż 5000.

2.  Uczestnik nabywa prawo do otrzymania Karty, jeśli spełni łącznie wszystkie niżej wymienione warunki:

a)  ma co najmniej 21 lat i jest zatrudniony przez obecnego pracodawcę co najmniej 3 m–ce albo ma co najmniej 25 lat i prowadzi 
działalność gospodarczą co najmniej 2 lata,

b)  posiada miesięczny dochód netto co najmniej 1200 zł,

c)  złoży wniosek o wydanie Karty („Wniosek”) podczas rozmowy telefonicznej, w czasie trwania promocji

d)  zostanie mu przyznana przez Bank główna Motokarta Kredytowa Citibank–BP w Programie PAYBACK.

3.  Do Transakcji dokonanych przez Uczestnika w czasie trwania Promocji będą zaliczane Transakcje dokonane Kartą główną oraz 
Kartami dodatkowymi, wydanymi do rachunku Karty głównej.

4.  Do przyznania Nagrody będą brane pod uwagę tylko transakcje zaksięgowane w systemie banku w czasie jej trwania. Transakcje, 
o których mowa muszą spełnić łącznie poniższe kryteria:

a)  będą Transakcjami Bezgotówkowymi lub Transakcjami Zbliżeniowymi w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank 
Banku Handlowego w Warszawie S.A.,

b)  nie będą przelewami z rachunku Karty, w tym przelewami będącymi zapłatą rachunków obejmujących wydatki Uczestnika, 
o których mowa w § 7 pkt. 22 Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

5.  Bank może odmówić udzielenia kredytu w karcie kredytowej.

6.  W przypadku niespełnienia warunków z pkt. IV 2 i nieprzyznania Karty na podstawie Wniosku, Doradca Banku może zaproponować 
Uczestnikowi Promocji nabycie dowolnego produktu oferowanego przez Bank na standardowych warunkach, gdzie nie przysługuje 
prawo do naliczenia Punktów Promocyjnych.
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V. Przyznanie Punktów Promocyjnych

1.  Punkty Promocyjne, stanowiące Nagrodę, zostaną naliczone przez Bank na konto punktowe Uczestnika powiązane z Kartą, który 
spełnił warunki Promocji, w następnym miesiącu kalendarzowym po miesiącu, w którym zostały zaksięgowane:

a)  za transakcje zaksięgowane od 08 października 2012 r. do 31 października 2012 r. Bank naliczy punkty Promocyjne do końca 
listopada 2012 r.,

b)  za transakcje zaksięgowane od 1 listopada 2012 r. do 30 listopada 2012 r. Bank naliczy punkty Promocyjne do końca grudnia 
2012 r.

2.  Informacja o ilości Punktów Promocyjnych zgromadzonych przez Uczestnika w trakcie Promocji będzie zawarta na wyciągu z Karty 
wystawionym po naliczeniu Punktów Promocyjnych.

3.  Osobom nagrodzonym nie przysługuje prawo wymiany nagrody na inną lub otrzymanie ekwiwalentu pieniężnego.

VI. Reklamacje i postanowienia końcowe

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

2.  Reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem serwisu bankowości telefonicznej CitiPhone, serwisu bankowości elektronicznej 
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 ds. Współpracy z Klientem,
ul. Goleszowska 6,
01–249 Warszawa,

z dopiskiem „5 razy więcej punktów z Motokartą w PAYBACK”.

Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Bank.

3.  Wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, 
natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora, regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.

4.  Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 08.10.2012.

5.  Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

6.  Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej www.citihandlowy.pl.


