
REGULAMIN PROMOCJI „KARTA KREDYTOWA CITIBANK-PLUS” 

Wersja z dnia 01 marca 2013 r. 

 

1. Organizatorem Promocji „Karta kredytowa Citibank-Plus” („Promocja”) jest: POLKOMTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 
Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000419430, kapitał zakładowy 3.510.300.000 zł (w pełni wpłacony), NIP 527-10-37-727, Regon 
011307968 („Polkomtel”) we współpracy z: Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej 
16 00-923 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000001538, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitał zakładowy 522.638.400 (w pełni wpłacony), 
NIP 526-030-02-91, Regon 000013037 („Bank”).  

2. Promocja trwa od 01 marca 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. 

3. W ramach Promocji Uczestnicy Programu 5 Plus („Uczestnicy”), którzy spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie 
Promocji otrzymywać będą punkty („Punkty”) w ramach Programu 5 Plus („Program”/ „Program 5 Plus”) w zamian za używanie 
karty kredytowej Citibank-Plus („Karta Citibank-Plus”) na zasadach określonych w pkt. 7 i 8.  

4. W Promocji mogą brać udział: 

1/ Uczestnicy Programu 5 Plus, oraz 

2/ przystępujący do Programu 5 Plus Abonenci1, Użytkownicy Mixplus2 („Klienci”), pod warunkiem złożenia jednocześnie z 
wnioskiem o wydanie Karty Citibank-Plus, wniosku o przystąpienie do Programu 5 Plus, którzy jednocześnie: 

a) otrzymają pozytywną decyzję Polkomtel o rejestracji do Programu 5 Plus, 

b) otrzymają pozytywną decyzję Banku o przyznaniu Karty Citibank-Plus, oraz podejmą w czasie trwania Promocji 
działania określone w niniejszym Regulaminie. 

3/ przystępujące do Programu 5 Plus osoby fizyczne korzystające z kart SIM, należących do Klientów3 („Użytkownicy”), pod 
warunkiem złożenia jednocześnie z wnioskiem o wydanie Karty Citibank-Plus, wniosku o przystąpienie do Programu 5 
Plus, którzy jednocześnie: 

a) otrzymają pozytywną decyzję Polkomtel o rejestracji do Programu 5 Plus, 

b) otrzymają pozytywną decyzję Banku o przyznaniu Karty Citibank-Plus, oraz podejmą w czasie trwania Promocji 
działania określone w niniejszym Regulaminie. 

5. Warunkiem udziału w Promocji jest wypełnienie formularza wniosku o wydanie Karty Citibank-Plus, składającego się z dwóch 
części (wniosku o wydanie Karty Citibank-Plus i wniosku o przystąpienie do Programu 5 Plus) przy czym: 

1/ Uczestnicy Programu 5 Plus, o których mowa w pkt. 4 ust. 1) we wniosku o przystąpienie do Programu 5 Plus będą 
potwierdzać jedynie uczestnictwo w Programie 5 Plus, podawać informację o numerze telefonu komórkowego 
zarejestrowanego w Programie 5 Plus oraz akceptować treść niniejszego Regulaminu, 

2/ Klienci o których mowa w pkt. 4 ust. 2) oraz Użytkownicy, o których mowa w pkt. 4 ust. 3), przystępujący do Programu 5 
Plus będą wypełniali cały wniosek o przystąpienie do Programu 5 Plus. 

6. Aby móc przystąpić do Programu 5 Plus Klient, o którym mowa w pkt. 4 ust. 2) lub Użytkownik, o którym mowa w pkt. 4 ust. 3) 
musi spełniać warunki określone w Regulaminie Programu 5 Plus, z wyłączeniem warunku dotyczącego korzystania z usług 
Polkomtel przez czas określony w Regulaminie Programu 5 Plus oraz warunku dotyczącego wysokości opłat za usługi świadczone 
przez Polkomtel. Ponadto Użytkownicy Mixplus i osoby fizyczne korzystające z kart SIM, należących do Użytkowników Mixplus 
muszą dodatkowo spełniać warunki określone w Regulaminie Promocji Mixplus w 5 Plus. 

7. W ramach Promocji przyznawanie przez Polkomtel Punktów w ramach Programu 5 Plus będzie następować na podstawie 
informacji otrzymanych od Banku zgodnie z następującymi zasadami: 

1/ Uczestnikowi Programu, który przystąpił do Promocji, Polkomtel przyzna 1 Punkt za każde pełne 5 PLN (słownie: pięć 
złotych) wydane przy użyciu Karty Citibank-Plus w sposób określony w pkt. 8 poniżej, dokonane Kartą Główną oraz 
wszystkimi Kartami Dodatkowymi wydanymi danemu Uczestnikowi;  

                                                   
1 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów. 
2 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Użytkowników Mixplus. 
3 tj. osoby które uzyskały zgodę Abonenta lub odpowiednio Użytkownika Mixplus przewidzianą w Regulaminie 5 Plus lub odpowiednio w Regulaminie Promocji MixPlus w 5 Plus. 



2/ Uczestnikowi Programu, który przystąpił do Promocji, Polkomtel przyzna jednorazowo 1000 Punktów (dla nowych 
posiadaczy Karty Citibank-Plus Silver) lub 1700 Punktów (dla nowych posiadaczy Karty Citibank-Plus Gold), pod 
warunkiem aktywowania Karty Citibank-Plus i dokonania co najmniej jednej transakcji przy jej użyciu.  

3/ Uczestnikowi Programu, który przystąpił do Promocji, Polkomtel przyzna 250 Punktów po upływie każdego roku 
użytkowania Karty Citibank-Plus, w przypadku gdy Karta Citibank-Plus została użyta przynajmniej raz od momentu jej 
wydania. 

4/ Uczestnikowi Programu, który dokona spłaty Karty Citibank-Plus w kwocie nie mniejszej niż 30 PLN (słownie: trzydzieści 
złotych) ze środków dostępnych na koncie bankowym Uczestnika prowadzonym przez Bank Polkomtel przyzna 50 
Punktów w każdym miesiącu, w którym nastąpiła taka spłata. 

8. Przez użycie Karty Citibank-Plus, o którym mowa w pkt. 7 ust. 1) („punktowane użycie Karty Citibank-Plus”) rozumiane jest 
dokonanie płatności bezgotówkowej przy użyciu Karty Citibank-Plus. 

9. Dokonywanie przelewów z rachunku Karty Citibank-Plus oraz wypłat gotówki nie jest uważane za punktowane użycie Karty 
Citibank-Plus, o którym mowa w pkt. 8 powyżej i tym samym nie stanowi podstawy do przyznania Punktów. 

10. Punkty naliczone zgodnie z pkt. 7 i 8 powyżej będą sumowane z Punktami naliczonymi przez Polkomtel zgodnie z Regulaminem 
Programu 5 Plus i Regulaminem Promocji MixPlus w 5 Plus. 

11. Suma Punktów uzyskanych przez posiadacza Karty Citibank–Plus w danym okresie rozliczeniowym będzie naliczana przez 
Polkomtel na podstawie informacji uzyskanych od Banku w terminie 14 dni od daty wystawiana wyciągu przez Bank (tzn. dla 
każdego posiadacza Karty Citibank-Plus, Punkty będą naliczane raz w miesiącu). 

12. Warunkiem naliczenia Punktów, o których mowa w pkt. 7 i 8 jest posiadanie, przez Uczestnika Programu aktywnego konta 
punktowego w ramach Programu 5 Plus w dniu naliczania Punktów. 

13. Punkty będą przyznawane Uczestnikowi przez okres posiadania Karty Citibank-Plus, z zastrzeżeniem pkt. 15. 

14. Każdemu Uczestnikowi może zostać wydana tylko jedna Karta Citibank-Plus (do jednego Numeru Uczestnika Programu może być 
przypisana tylko jedna Karta Citibank-Plus). Ponadto każdy Uczestnik posiadający Kartę Citibank-Plus może założyć jedno konto 
bankowe na specjalnych warunkach (określonych w regulaminie promocji „Karta Plus Konto”, dostępnej wyłącznie dla 
posiadaczy Karty Citibank-Plus). 

15. W przypadku rozwiązania umowy dotyczącej współpracy przy wydawaniu Karty Citibank-Plus zawartej pomiędzy Polkomtel i 
Bankiem Punkty za używanie Karty Citibank-Plus przestaną być przyznawane. O fakcie rozwiązania w/w umowy Uczestnicy 
zostaną poinformowani z wyprzedzeniem. Rozwiązanie w/w umowy nie ma wpływu na uczestnictwo w Programie 5 Plus ani na 
możliwość wykorzystania zgromadzonych Punktów zgodnie z Regulaminem Programu 5 Plus. 

16. Niezależnie od uprawnień wynikających z niniejszego Regulaminu Promocji posiadaczowi Karty Citibank-Plus będącemu 
Uczestnikiem Programu 5 Plus: 

1) będą przysługiwały wszystkie uprawnienia oferowane przez Polkomtel przysługujące Uczestnikom zgodnie z 
Regulaminem Programu 5 Plus; 

2) będą przysługiwały wszystkie uprawnienia oferowane przez Bank, zgodnie z Umową Karty Citibank-Plus, zawartą 
pomiędzy Bankiem a Uczestnikiem. 

17. W przypadku gdy posiadacz Karty Citibank-Plus przestanie być Uczestnikiem Programu, Polkomtel zastrzega sobie prawo do 
poinformowania Banku o tym fakcie. W takiej sytuacji posiadacz Karty Citibank-Plus utraci uprawnienia, o których mowa w pkt. 
7. Ponadto, po upływie terminu ważności Karty Citibank–Plus, w przypadku zagubienia lub kradzieży Karty Citibank-Plus, Bank 
będzie mógł ją wymienić na inną kartę kredytową Banku. 

18. Bank i Polkomtel nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe naliczenie Punktów spowodowane podaniem błędnego 
Numeru Uczestnika Programu lub błędnego numeru telefonu komórkowego zarejestrowanego w Programie na Wniosku o 
wydanie Karty Citibank-Plus. 

19. Niniejszy Regulamin Promocji dostępny jest na witrynach internetowych pod adresem www.program5plus.pl, 
www.online.citibank.pl oraz w Salonach Firmowych Plus. 


