
Regulamin Programu „Polecaj znajomych”

I. Postanowienia wstępne i definicje

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w programie pod tytułem „Polecaj znajomych” („Program”).

2. Organizatorem Programu 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.

3. Na potrzeby Regulaminu Programu „Polecaj znajomych” zostały przyjęte poniższe definicje:

a. Polecający – osoba, która rekomenduje Kartę Kredytową Citibank („Karta”), za wyjątkiem Karty Kredytowej Citibank Student, 
w ramach Programu, zgodnie z par. II.

b. Polecony – osoba, która na podstawie rekomendacji zaaplikuje o Kartę, z wyjątkiem Karty Kredytowej Citibank Student, w ramach 
Programu, zgodnie z par. II.

c. Uczestnicy – wspólne określenie Polecającego i Poleconego

d. Premia – premia pieniężna wypłacana po spełnieniu warunków opisanych w Regulaminie za polecenie Karty Kredytowej Citibank 
w ramach Programu.

e. Karta Kredytowa Citibank – wszystkie główne Karty Kredytowe Citibank, za wyjątkiem głównej Karty Kredytowej Citibank 
Student.

II. Uczestnicy

1. Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 21 lat, posiadające pełną zdolność do  czynności 
prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Polecającym może być zarówno osoba nie posiadająca żadnej relacji z Bankiem, jak i osoba będąca Klientem Banku, przy czym 
Polecający nie może rekomendować Karty samemu sobie.

3. Polecający musi posiadać dowolny typ Konta Osobistego Citibank lub dowolną główną Kartę Kredytową Citibank w momencie wypłaty 
Premii.

4. Poleconym może być zarówno osoba nie posiadająca żadnych relacji z Bankiem, jak i osoba będąca Klientem Banku, z wyłączeniem 
jednak osób posiadających już główną Kartę Kredytową Citibank, jak również osób, które przynajmniej na 180 dni przed wzięciem 
udziału w Programie nie posiadały żadnej głównej Karty Kredytowej Citibank.

5. W Programie nie biorą udziału osoby, które dokonują zamiany głównej Karty Kredytowej Citibank na inną główną Kartę Kredytową 
Citibank.

6. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.

7. Z Programu wyłączeni są pracownicy Banku oraz osoby zatrudnione przez Bank na podstawie stosunku cywilnoprawnego.

III. Czas trwania Programu

1. Program trwa od 1 marca 2012 r. do 30 września 2012 r.

IV. Zasady uczestnictwa w Programie

1. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w Programie jest złożenie Bankowi przez Polecającego rekomendacji aplikowania o Kartę 
przez osobę Poleconą podczas składania Wniosku o Kartę Kredytową Citibank za pośrednictwem Telesprzedaży lub zostawiając dane 
Poleconego za pośrednictwem kanału internetowego. Polecenie musi zostać złożone przez Polecającego do końca trwania Programu.

2. Rekomendacja musi zostać dokonana zgodnie z następującymi warunkami:

a. Karta zostanie przyznana Poleconemu w oparciu o rekomendacje Polecającego.

b. Polecający musi podać następujące dane Poleconego: imię, nazwisko oraz numer/y kontaktowy/e.

c. Polecający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Poleconego, którego dane osobowe przekazał Bankowi, o nazwie 
i siedzibie Banku, celu przekazania, którym jest udział w programie „Poleć Kartę Kredytową Citibank”, zakresie przekazanych 
danych, prawie dostępu do tych danych, ich poprawiania oraz możliwości wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania 
przez Bank w wyżej wskazanym celu,

d. rekomendacja musi być przekazana Bankowi jeszcze przed rozpoczęciem procesu wnioskowania o Kartę przez danego Klienta.

2. Polecający może polecić więcej niż jedną osobę.

3. Rekomendacja nie zobowiązuje Banku do przyznania Karty Poleconemu.
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V. Premie

1. Za każdą wydaną przez Bank na podstawie rekomendacji Polecającego Kartę Kredytową Citibank, po spełnieniu odpowiednio warunków 
opisanych w ust. 2 i 3 poniżej, Uczestnicy otrzymują następujące Premie:

a. 50 zł – jednorazowa Premia dla Polecającego

b. 50 zł – jednorazowa Premia dla Poleconego

2. Polecony otrzyma Premię pod warunkiem, że dokona co najmniej jednej bezgotówkowej transakcji na dowolną kwotę nową wydaną 
Kartą Kredytową Citibank, nie później niż w następnym miesiącu kalendarzowym od daty zawarcia Umowy o Kartę Kredytową Citibank.

3. Polecający otrzyma Premię pod warunkiem, że:

a) będzie posiadaczem Konta Osobistego Citibank lub Karty Kredytowej Citibank na dzień wypłacania Premii,

b) Polecony spełni warunek wskazany w punkcie 2. powyżej.

4. W przypadku otrzymania informacji o wykorzystywaniu Programu przez Uczestnika w sposób naruszający przepisy prawa lub godzący 
w  dobre obyczaje lub powszechnie obowiązujące normy obyczajowe i  społeczne Bank zastrzega sobie wykluczenie Uczestnika 
z  Programu, a  także pozbawienie go praw do  otrzymywania Premii oraz wyksięgowanie otrzymanych już Premii związanych 
z Programem, niezależnie od tego czy spełni pozostałe warunki opisane w niniejszym Regulaminie.

5. Naruszenie przez Uczestnika istotnych postanowień Regulaminu, a w szczególności: podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych 
danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, tworzenie stron internetowych mających na celu wykorzystanie Programu, 
naruszenie przepisów prawa oraz obyczajów w związku z uczestnictwem w Programie, upoważnia Bank do wykluczenia Uczestnika 
z Programu i powoduje utratę prawa do Premii oraz wyksięgowania otrzymanych już Premii związanych z Programem, niezależnie 
od tego czy dany Uczestnik spełni pozostałe warunki opisane w niniejszym Regulaminie.

6. Wypłata Premii nastąpi do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnicy Programu spełnią odpowiednio warunki 
Programu określone w ust. 2 i 3 powyżej.

7. Premie zostaną przekazane:

a. Polecającemu – na aktywny rachunek jego Karty Kredytowej Citibank jako nadpłata, a w przypadku braku Karty premie zostaną 
wypłacone na rachunek Konta Osobistego Citibank, którego jest głównym posiadaczem.

b. Poleconemu – na aktywny rachunek nowo otwartej Karty Kredytowej Citibank jako nadpłata.

8. Premie będą wypłacane odrębnie za każdą poleconą Kartę Kredytową Citibank.

9. Premie otrzymane przez Uczestników w ramach Programu korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych 
na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 Nr 51 
pkt. 307 ze zm.).

10. Premie zostaną wypłacone pod warunkiem podpisania przez Poleconego zgody na przekazanie przez Bank Polecającemu informacji 
o fakcie spełnienia przez niego warunków Programu w odrębnym oświadczeniu wskazanym poniżej.

VI. Postanowienia końcowe

1. Wszyscy Uczestnicy Programu podlegają niniejszemu Regulaminowi. Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych w związku z udziałem w Programie w zakresie niezbędnym do przyznania Premii i w celach związanych z Programem. 
Uczestnicy Programu akceptując warunki Regulaminu przyjmują do wiadomości, że zostali poinformowani o dobrowolności podania 
danych, prawie do wglądu i poprawiania danych. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Bank.

2. 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 ds. Współpracy z Klientem, 
ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa, z dopiskiem „Polecaj znajomych”. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie.

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

4. Regulamin Programu wchodzi w życie z dniem 1 marca 2012 r.

5. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej www.citihandlowy.pl
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Do odrębnego oświadczenia:

Polecony niniejszym wyraża zgodę i upoważnia Bank do przekazania Polecającemu informacji o fakcie spełnienia przez niego warunków 
Programu poprzez przekazanie Polecającemu świadczenia pieniężnego zgodnie z warunkiem niniejszego Regulaminu.

_______________________________________

Imię i Nazwisko Poleconego

_______________________________________

Data i podpis


