
Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 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. 02

/2
01

4

Regulamin oferty „Wydajesz – dostajesz”

I. Organizator

Organizatorem oferty „Wydajesz–dostajesz” („Oferta”) 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 Oferty

1. Oferta obowiązuje od 25 lutego 2014 r. do 31 marca 2014 r..

III. Uczestnicy Oferty

1. Z oferty może skorzystać pełnoletnia osoba fizyczna (zwana dalej „Uczestnikiem”), która w dniu przystąpienia do skorzystania z Oferty 
ani w okresie 3 miesięcy poprzedzających ten dzień nie posiadała żadnej głównej Karty Kredytowej Citibank wydawanej przez Bank.

2.  Z Oferty nie mogą skorzystać osoby, które przed rozpoczęciem obowiązywania Oferty złożyły już wniosek o Kartę Kredytową Citibank 
i nie otrzymały jeszcze informacji o ostatecznej decyzji kredytowej Banku.

2.  Skorzystanie z Oferty jest dobrowolne.

3.  Z Oferty nie mogą skorzystać 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 skorzystania z Oferty

1.  Każda osoba, która spełni warunki przewidziane niniejszym Regulaminem jest zwolniona z opłaty rocznej za wydanie i możliwość 
korzystania z głównej Karty Kredytowej Citibank („Zwolnienie z opłaty”) w pierwszych dwóch latach jej użytkowania oraz otrzyma 
15% zwrotu („Zwrot”) wartości transakcji dokonanych w ciągu 30 dni od daty podpisania przez Bank umowy o Kartę Kredytową 
Citibank, którą uczestnik pozna w momencie otrzymania tej umowy, na warunkach wskazanych w ust. 2 poniżej.

2.  Uczestnik nabywa prawo do Zwolnienia z opłaty oraz Zwrotu jeśli spełni łącznie poniższe warunki:

a)  złoży wniosek o wydanie Karty Kredytowej Citibank („Wniosek”) w oddziale Banku w Banku w Katowicach, ul. 3 Maja 30.
b)  zostanie mu przyznana przez Bank główna Karta Kredytowa Citibank ( „Karta”), inna niż Karta Kredytowa Citibank World Elite 

MasterCard Ultime.

3.  Transakcje dokonane przyznaną Kartą w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy przez Bank, które będą podstawą do przyznania 
Zwrotu, muszą spełniać poniższe kryteria:

a)  będą Transakcjami bezgotówkowymi w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A., 
tj. płatnościami za nabywane towary i usługi dokonanymi w punktach handlowych lub usługowych, jak również płatnościami 
dokonanymi bez fizycznego użycia Karty, w szczególności zamówieniami składanymi pisemnie, telefonicznie lub przez Internet, 
przy użyciu głównej Karty Kredytowej Citibank lub wydanych do niej kart dodatkowych,

b)  nie będą przelewami z rachunku Karty Kredytowej Citibank, w tym przelewami będącymi zapłatą rachunków obejmujących 
wydatki uczestnika związane z użytkowaniem domu lub mieszkania, o których mowa w Regulaminie Kart Kredytowych Citibank 
Banku Handlowego w Warszawie S.A.

4.  Zwrotem zostanie uznany rachunek Karty korzystającego z Oferty, po spełnieniu warunków wymienionych w ust. 2 i 3 powyżej.

5.  Łączna suma Zwrotu dla jednego Uczestnika w ramach Oferty wynosi maksymalnie 200 zł.

6.  Zwrot nastąpi do 60 dni od daty podpisania umowy przez Bank po spełnieniu przez Uczestnika warunków Oferty. Informacja o kwocie 
otrzymanego Zwrotu dostępna będzie na wyciągu z Karty oraz w serwisie bankowości internetowej Citibank Online i w serwisie 
bankowości telefonicznej CitiPhone.

7.  Kwota Zwrotu pomniejszy kwotę zadłużenia na Karcie lub zwiększy ewentualną nadpłatę na rachunku Karty.

V. Postanowienia końcowe

1.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia umowy o Kartę oraz Regulaminu Kart 
Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

2.  Reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem serwisu bankowości telefonicznej CitiPhone, serwisu bankowości internetowej 
Citibank Online, oddziałów Banku lub korespondencyjnie. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania 
uczestnika Oferty, 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 „Wydajesz–dostajesz”.

 Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni.

3.  Regulamin Oferty wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2014 r.

4.  Oferta nie łączy się z innymi promocjami lub ofertami organizowanymi przez Bank dla Kart Kredytowych Citibank.

5.  Oferta może powtarzać się w przyszłości.


