
 

Regulamin promocji Planu Spłat Ratalnych „Komfort” dla Karty Kredytowej Citibank w weekend szalonych 
zakupów. 

 
 

§1  
Organizator 

 
Organizatorem promocji jest Bank Handlowy w Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 16, 00-
923 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000001538 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, NIP: 526-030-02-91, wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400,00 złotych, kapitał w pełni 
opłacony, zwany dalej „Bankiem”. 

 
§2  

Słownik pojęć 
 
Użyte poniżej określenia oznaczają:  

 
1) Bank – Bank Handlowy w Warszawie S.A., 

2) CitiPhone – usługa dostępu do Rachunku Karty za pośrednictwem telefonu, 

3) Cykl Rozliczeniowy – miesięczny okres, po którym Bank rozlicza zadłużenie na rachunku karty, 

4) Karta Główna – Główna Karta Kredytowa w rozumieniu Regulaminu Karty, 

5) Karta Dodatkowa – karta wydana Użytkownikowi karty w rozumieniu Regulaminu Karty, 

6) Klient – klient w rozumieniu Regulaminu Karty, 

7) Plan Spłat Ratalnych „Komfort” – rozłożenie spłaty kredytu, zaciągniętego w ramach Limitu Kredytu na raty, na 
zasadach określonych w Regulaminie Karty, 

8) Polska – Rzeczpospolita Polska, 

9) Promocja – promocja ogłoszona przez Organizatora, której zasady opisuje niniejszy Regulamin, 

10) Rachunek Karty – rachunek techniczny w złotych w rozumieniu Regulaminu Karty, 

11) Regulamin – niniejszy regulamin, według którego i w oparciu, o który organizowana jest Promocja, 

12) Regulamin Karty - Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A., 

13) Użytkownik – użytkownik Karty w rozumieniu Regulaminu Karty, 

14) Umowa o Kartę – umowa o kartę kredytową pomiędzy Bankiem a Klientem o wydanie i korzystanie z Karty, 

15) Uczestnik - Posiadacz Karty Głównej, który spełnia warunki opisane w §4 Regulaminu, 

16) Wyciąg –zestawienie transakcji dokonanych w ciężar Rachunku Karty w rozumieniu Regulaminu Karty.  

 

 
§3 

Czas trwania Promocji 
 

1) Promocja trwa od 06.10.2012 roku do 12.10.2012 roku włącznie. 
 
 
 
 
 
 

§4 
  Warunki Uczestnictwa 

 

1) Promocja dotyczy wszystkich Klientów, którzy zawarli Umowę o Kartę i są posiadaczami Karty Głównej oraz którzy 
w dniach 6 i 7.10.2012  dokonają zakupu usług i towarów na łączną kwotę minimum 500 zł (pięćset złotych), 
zwanego dalej „Transakcją” i uzyskają pozytywną decyzję kredytową  Banku na rozłożenie zadłużenia na raty w 
Planie Spłat Ratalnych „Komfort”.  

2) Spłata tych Transakcji może zostać rozłożona na 6,9,12,18,24,30,36,42,48,54,60 miesięcznych rat, pod warunkiem 
zgłoszenia poprzez CitiPhone przez Uczestnika chęci wzięcia udziału w Promocji w okresie jej trwania, jednak nie 
wcześniej niż przed zaksięgowaniem Transakcji i nie później niż w terminie płatności wyciągu, na którym została 
zaksięgowana dana Transakcja.  

3) Rozłożenia Transakcji w Planie Spłat Ratalnych „Komfort” może dokonać tylko posiadacz Karty Głównej, z tym 
zastrzeżeniem, że na raty mogą zostać rozłożone Transakcje dokonane zarówno przy użyciu Karty Głównej, jak i 
Karty Dodatkowej.  

4) Klient zgłasza przez Citiphone, chęć rozłożenia transakcji na raty .   

5) Z Promocji mogą skorzystać Klienci, o ile zadłużenie jest terminowo spłacane, na zasadach określonych w tym 

Regulaminie. 
 

 

§5 
Zasady Promocji 

 



1) W przypadku skorzystania z Promocji, po spełnieniu warunków opisanych w §4 Regulaminu oraz po uzyskaniu 

pozytywnej decyzji kredytowej Banku na rozłożenie Transakcji na raty  klienci, którzy spłacili w całości zadłużenie 
wskazane na 3 ostatnich wyciągach będą mogli rozłożyć na raty Transakcje dokonane w dniach 6 i 7 października 
2012 roku z oprocentowaniem nominalnym 14%, natomiast klienci, którzy nie spłacili w całości zadłużenia 
wskazanego na 3 ostatnich wyciągach, będą mogli rozłożyć te Transakcje z oprocentowaniem nominalnym: 19,99%.  

2) Spłata Transakcji będzie mogła zostać rozłożona na 6, 9,12,18,24,30,36,42,48,54,60 miesięcznych rat, najpóźniej 
do 12.10.2012 roku i nie później niż w terminie płatności wyciągu, na którym została wykazana dana Transakcja. 

 

 
§6 

Reklamacje 
 
1) Reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem CitiPhone, Serwisu bankowości internetowej Citibank Online, 

oddziałów Banku lub pisemnie. 
2) Reklamacja pisemna powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania Posiadacza Karty, numer rachunku 

Karty Kredytowej, której reklamacja dotyczy, telefon kontaktowy oraz dokładny opis i powód reklamacji. 
Reklamacje pisemne powinny być zgłaszane na adres:  

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 
Biuro ds. Jakości i Obsługi Klienta 
ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa.  

3) Reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z Regulaminem Karty na zasadach w nim określonych. 
4) Bank będzie rozpatrywał tylko reklamacje dotyczące usług bankowych, reklamacje dotyczące zakupionych towarów 

lub usług nie będą przez Bank rozpatrywane, należy je zgłaszać bezpośrednio sprzedawcy lub usługodawcy. 
 
 

§8 
Postanowienia ogólne 

 

1) W pozostałych kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Karty. 
2) Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-

reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 
3) Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronach internetowych Banku. 
4) Niniejsza Promocja nie podlega łączeniu z innymi promocjami organizowanymi przez Bank, dotyczącymi Planu 

Spłat Ratalnych „Komfort”. 
 

 


