
Regulamin promocji „Tanie latanie” 
zwany dalej „Regulaminem”

I. Organizator

Organizatorem Promocji „Tanie latanie” zwanej dalej „Promocją” 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. Warunki uczestnictwa

1. Promocja obowiązuje od 9 grudnia 2011 r. do 23 grudnia 2011 r.

2. Uczestnikami promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 21 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, 
zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwane dalej „Uczestnikami”).

3. Uprawnieni do otrzymania Nagrody mogą stać się wyłącznie ci Uczestnicy, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

a. w okresie 90 dni przed złożeniem wniosku określonego w podpunkcie b. poniżej nie posiadali jakiejkolwiek Głównej Karty 
Kredytowej Citibank,

b. w czasie trwania Promocji złożyli wniosek internetowy na stronie Banku, na Facebooku lub na stronie rabatowcy.pl o wydanie 
Karty Kredytowej Citibank WizzAir World MasterCard (zwanej dalej „Kartą”). Niniejszą Promocją nie będą objęte wnioski 
internetowe o Kartę pochodzące z innego źródła w Internecie niż te, wymienione w poprzednim zdaniu,

c. zostanie im przyznana przez Bank główna Karta Kredytowa Citibank WizzAir World MasterCard,

d. do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym Bank zaakceptował złożony przez Uczestnika wniosek o wydanie Karty, 
dokonali przynajmniej jednej transakcji bezgotówkowej na dowolną kwotę,

e. w chwili przyznania im Nagrody będą pozostawali posiadaczami Karty.

III. Zasady Promocji

1. Nagrodą w Promocji jest 2000 punktów o wartości 200 zł (zwana dalej „Nagrodą”).

2. Uczestnik może otrzymać nie więcej niż jedną Nagrodę.

IV. Przyznanie Nagród

1. Punkty zostaną naliczone przez Bank na konto posiadacza Karty po wystawieniu wyciągu z Karty za okres rozliczeniowy, w którym 
została zaksięgowana pierwsza transakcja dokonana Kartą.

2. Osobom nagrodzonym nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na inną lub otrzymanie ekwiwalentu pieniężnego, z zastrzeżeniem 
ust. 3 poniżej.

3. Uczestnik może wymienić przyznane punkty na bilet lotniczy i/lub usługi dodatkowe zakupione na stronie www.wizzair.com.

V. Postanowienia końcowe

1. W 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 ds. Współpracy z Klientem, 
ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa, z dopiskiem „Tanie latanie”. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie.

3. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 2011 r.

4. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej www.citihandlowy.pl.
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