
 

 

 

 

 

 

Regulamin promocji cenowej „Karta Jubileuszowa na 140-lecie Banku Handlowego- edycja 

limitowana” 

 

I. Organizator 

 

Organizatorem promocji jest Bank Handlowy w Warszawie SA, zwany dalej „Bankiem”, 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. 

 

II. Warunki uczestnictwa:  

1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest złożenie w oddziale Banku Wniosku o wydanie Jubileuszowej Karty 

Kredytowej Citibank z projektem graficznym przedstawiającym jeden z pierwszych oddziałów Banku Handlowego 

(„Wniosek”)  w okresie od 01 marca 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. W promocji mogą wziąć udział tylko osoby 

fizyczne. 

2. W Promocji nie biorą udziału osoby, które dokonują zamiany Karty Kredytowej Citibank na inną Kartę Kredytową 

Citibank.  

3. Zmiana typu Karty Kredytowej Citibank określonego na wniosku o którym mowa w ust. 1 na kartę innego typu 

powoduje utratę prawa do korzystania z warunków Promocji i skutkuje naliczeniem opłat za wydanie i możliwość 

korzystania z karty kredytowej zgodnych z Tabelą Opłat i Prowizji po dniu zamiany w najbliższym cyklu naliczenia 

opłaty rocznej przypadającym w każdą kolejną rocznicę wydania klientowi karty. 

 

III. Zasady Promocji: 

1. Promocyjna opłata roczna za wydanie i użytkowanie Karty Jubileuszowej wynosi 0 zł przez wszystkie lata 

używania tej karty. 

2. Ilość Kart Jubileuszowych w promocji jest ograniczona. Okres wskazany w par II pkt 1 może ulec skróceniu w 

momencie wyczerpania zapasów Kart Jubileuszowych, tj. 4000 sztuk. 

 

IV. Postanowienia końcowe: 

1. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia 

„Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.”  

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 Jakości i Obsługi Klienta, ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa, z 

dopiskiem „Karta Jubileuszowa na 140-lecie Banku Handlowego-edycja limitowana”. 

3. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej www.online.citibank.pl  

4. Niniejsza Promocja jest odrębna i nie podlega łączeniu z innymi promocjami organizowanymi przez Bank.  

5. Przez przystąpienie do Promocji uczestnik wyraża zgodę na jej zasady.  

6. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 01 marca 2011 r.  


