
Regulamin konkursu „Moja Szwajcaria” 
 („Regulamin”)

Postanowienia ogólne 
§1

1.  Organizatorem konkursu („Konkurs”) jest Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 
00–923 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000001538, NIP 526–030–02–91; wysokość 
kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych; kapitał został w pełni opłacony, zwana dalej „Bankiem”.

2.  Fundatorem nagród w Konkursie w postaci vouchera oraz zestawów szwajcarskich przekazywanych w ramach Konkursu jest Switzerland 
Tourism, narodowa organizacja marketingowa, działająca w Polsce przy Ambasadzie Szwajcarii w Polsce, Aleje Ujazdowskie 27, 
00–540 Warszawa, tel. 022 628 04 81.

3.  Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu.

4.  Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.

5.  Niniejszy Regulamin będzie dostępny w czasie trwania Konkursu na stronie internetowej Banku (www.online.citibank.pl/promocje).

Czas trwania Konkursu 
§2

Konkurs trwa od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 maja 2014 r.

Zasady udziału w Konkursie 
§3

1.  Uczestnikami Konkursu („Uczestnicy”) mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności 
prawnych, które spełnią łącznie poniższe warunki:

1)  posiadają dowolną Kartę Kredytową Citibank („Karta”) w trakcie trwania Konkursu, która jest kartą główną,
2)  przynajmniej do dnia przyznania nagrody nie złożą Bankowi wypowiedzenia Umowy Karty Kredytowej lub nie odstąpią od tejże 

Umowy,
3)  nie są pracownikami Banku lub spółek zależnych Banku w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych, nie są pracownikami Citibank 

International plc (Publiczna Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce i Citibank Europe plc (Publiczna Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, 
a także nie są pracownikami fundatora nagród, o którym mowa w §1 ust. 2 Regulaminu, niezależnie od formy zatrudnienia,

4)  wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Bank w celach marketingowych,
5)  podniosły limit na Karcie Kredytowej Citibank w okresie od dnia 24 kwietnia 2014 r. do dnia 31 maja 2014 r., oraz
6)  dokonały minimum 3 opisanych niżej transakcji Kartą Kredytową Citibank na kwotę minimum 50 zł w okresie trwania Konkursu.

2. Nagrodę opisaną w §4 ust. 1 otrzyma Uczestnik, który w czasie trwania Konkursu spełni warunki, o których mowa w §3 ust. 1 oraz 
dokona największej liczby transakcji Kartą Kredytową Citibank w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do 31 maja 2014 r.

3.  Nagrodę opisaną w §4 ust. 2 otrzyma 5 Uczestników, którzy w czasie trwania Konkursu spełnili warunki, o których mowa w §3 
ust. 2 oraz znajdują się na kolejno drugim, trzecim ,czwartym, piątym i szóstym miejscu pod względem dokonania największej liczby 
transakcji Kartą Kredytową Citibank w czasie trwania konkursu.

4.  Transakcje, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 powyżej muszą spełnić poniższe kryteria:

–  będą Transakcjami bezgotówkowymi, gotówkowymi, transakcjami zbliżeniowymi w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych 
Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. lub będą przelewami z rachunku Karty, w tym przelewami będącymi zapłatą 
rachunków obejmujących wydatki Uczestnika, o których mowa w § 7 Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego 
w Warszawie S.A., oraz

–  zostaną zaksięgowane na rachunku Karty Kredytowej Citibank do dnia 15 czerwca 2014 r.,
–  nie zostaną skutecznie wycofane lub anulowane.

5.  Transakcje dokonane za pomocą naklejek zbliżeniowych, a także transakcje dokonane Kartami dodatkowymi wydanymi do rachunku 
głównej Karty Kredytowej Citibank, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 powyżej oraz innymi kartami dodatkowymi, których Uczestnik jest 
użytkownikiem będą zaliczane do całkowitej ilości transakcji dokonanych przez Uczestnika w czasie trwania danego etapu Konkursu.

6.  Jeżeli Uczestnik posiada w Banku więcej niż jedną Kartę Kredytowej Citibank, która jest Kartą główną, to transakcje tymi Kartami, 
jak i Kartami dodatkowymi oraz naklejkami zbliżeniowymi wydanymi do rachunków tych Kart, będą zaliczane do całkowitej ilości 
transakcji dokonanych przez Uczestnika.

Nagrody 
§4

1.  Nagrodą główną jest 1 (jeden) voucher na tygodniowy pobyt dla dwóch osób łącznie ze śniadaniem w hotelu Privà Alpine Lodge, 
ważny w sezonie letnim 2014 (tj. od dnia 07 czerwca 2014 do dnia 26 października 2014 r. z wyjątkiem okresu od dnia 12 lipca 2014 r. 
do dnia 16 sierpnia 2014 r.) oraz w sezonie letnim 2015 o wartości 6.900 PLN brutto.
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2.  Pozostałe nagrody to 5 (zestawów szwajcarskich (składających się z zegarka firmy Tissot oraz zestawu szwajcarskich upominków: 
scyzoryk Victorinox, bidon Sigg, album i film) o wartości 1.200 PLN brutto każdy.

3.  Do każdej nagrody w Konkursie określonej w ust. 1 i 2, Organizator ufunduje dodatkowe nagrody pieniężne o wartości odpowiadającej 
kwocie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, z zastrzeżeniem, że Bank dokona z niej potrącenia podatku zgodnie 
z §7.

4.  Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę.

5.  Nagrody będą przekazywane wyłącznie w postaci określonej w niniejszym Regulaminie, bez możliwości wypłaty jej równowartości 
w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

6.  W celu realizacji nagrody (vouchera) w Konkursie, zwycięzca po jego otrzymaniu musi skontaktować się telefonicznie z fundatorem 
nagrody, o którym mowa w §1 ust. 2 Regulaminu w celu rezerwacji terminu pobytu. Realizacja vouchera następuje w zależności 
od dostępności wolnych pokoi.

7.  Pełną odpowiedzialność za realizację nagród ponosi fundator.

Rozstrzygnięcie konkursu 
§5

1.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30 czerwca 2014 r.

2.  W Konkursie zostanie nagrodzonych 6 Uczestników.

3.  W przypadkach gdy dwóch lub więcej Uczestników, w czasie trwania Konkursu spełnili warunki, o których mowa w §3 ust. 2 oraz 
dokonali takiej samej największej ilości transakcji, decydującym kryterium będzie wartość dokonanych transakcji w czasie trwania 
konkursu. W przypadku, gdy wartość transakcji będzie taka sama, decydująca będzie data dokonania transakcji.

4.  W przypadku rezygnacji Uczestnika z nagrody, traci on prawo do nagrody. Zostanie ona przydzielona kolejnemu Uczestnikowi, który 
spełni warunki określone w §3, a ilość dokonanych przez niego transakcji, będzie kolejno mniejsza niż ilość transakcji dokonanych 
przez Uczestnika rezygnującego z nagrody.

Przekazanie nagród 
§6

1.  Niezwłocznie po rozstrzygnięciu Konkursu, Bank skontaktuje się telefonicznie ze zwycięzcą, w celu poinformowania o wygranej oraz 
potwierdzenia adresu korespondencyjnego, na który będzie wysłana nagroda (voucher).

2.  W przypadku braku kontaktu z Klientem, Bank ponawia próbę dwukrotnie. Jeżeli kolejne próby kontaktu będą nieskuteczne, nagroda 
zostanie przydzielona kolejnemu Uczestnikowi, który spełni warunki określone w §3, a wartość dokonanych przez niego transakcji 
będzie kolejno mniejsza niż wartość transakcji dokonanych przez Uczestnika, z którym kontakt był nieudany.

3.  Nagrody zostaną wysłane przez Bank do zwycięzców kurierem w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, na adres 
korespondencyjny dostępny w systemie Banku.

4.  Lista laureatów (imię i pierwsza litera nazwiska) zostanie zamieszczona na stronie Banku www.online.citibank.pl/promocje.

Podatek 
§7

1.  Od każdej wydanej w Konkursie nagrody zostanie pobrany i przekazany do organu podatkowego 10% podatek od nagród zgodnie 
z przepisami art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 roku 
Nr 51 poz. 307 z późn. zm.).

2.  Podatek od nagród zostanie pobrany przez Bank z dodatkowej nagrody pieniężnej, z zastrzeżeniem §4.

Reklamacje i postanowienia końcowe 
§ 8

1. Reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane do Organizatora za pośrednictwem serwisu bankowości telefonicznej 
CitiPhone, serwisu bankowości internetowej Citibank Online, lub korespondencyjnie.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, telefon kontaktowy jak również dokładny opis i powód 
reklamacji. Reklamacje pisemne muszą być zgłaszane na adres: Bank Handlowy w Warszawie S.A., Departament Kart Kredytowych; 
ul. Goleszowska 6, 01–249 Warszawa, z dopiskiem „Moja Szwajcaria”.

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

§9

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

2.  Bank informuje, że podobne oferty promocyjne mogą być organizowane w przyszłości.

3.  W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają postanowienia Umowy o Kartę Kredytową Citibank, Regulaminu 
Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz przepisy prawa polskiego.


