
Regulamin Promocji Miś Rabatek gra w piłkę

Organizator 
§ 1

1.  Organizatorem promocji pod nazwą „Miś Rabatek gra w piłkę” zwanego dalej „Promocją”, jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. 
z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00–923 Warszawa, zarejestrowany 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, zwany dalej „Organizatorem”.

Czas trwania, terytorium i sposób prowadzenia Promocji 
§ 2

1.  Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie 07.03.–10.04.2011 r.

2.  Czas trwania Promocji jest podzielony na 5 etapów. W każdym tygodniu jest do wygrania 50 piłek z wizerunkiem Misia Rabatka:

I tydzień: 07 marzec,  godz. 00:00  –  13 marzec 2011r.  godz. 23:59

II tydzień: 14 marzec,  godz. 00:00  –  20 marzec.2011r,  godz. 23:59,

III tydzień: 21 marzec,  godz. 00:00  –  27 marzec 2011r,  godz. 23:59

IV tydzień: 28. marzec,  godz. 00:00  –  03 kwiecień 2011r.  godz. 23:59

V tydzień: 04 kwiecień,  godz. 00:00  –  10 kwiecień 2011r.  godz. 23:59

3.  Promocja prowadzona jest w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Uczestnicy 
§ 3

1.  Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które:

1. posiadają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej,

2. posiadają Kartę Kredytową Citibank w trakcie trwania Promocji oraz do dnia przyznania nagrody.

2. Wszyscy Uczestnicy Promocji podlegają postanowieniom niniejszego Regulaminu. Przystąpienie Uczestnika do Promocji jest 
równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

Zasady Promocji 
§ 4

1.  W każdym tygodniu trwania Promocji, nagrody zostaną przyznane pięćdziesięciu Uczestnikom, którzy w danym tygodniu dokonają 
łącznie transakcji na minimum 100zł i jako pierwsi wyślą sms o treści „Pilka” z numeru telefonu zarejestrowanego w systemie banku 
na nr 661002484. Koszt SMS jest naliczany według taryfy operatora.

2.  Do sumy wydatków wliczane są wszystkie Transakcje bezgotówkowe dokonane Kartą Główną oraz/lub Kartą Dodatkową zaksięgowane 
w systemie Banku w tygodniu, w którym zostało wysłane zgłoszenie.

3.  Z Promocji wyłączone są Transakcje gotówkowe oraz Transakcje w formie przelewu z Rachunku Karty, z wyjątkiem transakcji 
zdefiniowanych jako „Opłata rachunków Kartą Kredytową” w zakresie opisanym w rozdziale IV, par. 8, punkt 12 Regulaminu Kart 
Kredytowych Citibank.

4.  Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane za pośrednictwem CitiPhone, serwisu Citibank Online oddziałów Banku lub 
korespondencyjnie.

5.  Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, telefon kontaktowy jak również dokładny 
opisem i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres: Bank Handlowy w Warszawie S.A., Departament Kart 
Kredytowych; ul. Goleszowska 6, 01–249 Warszawa, z dopiskiem „Piłka”.

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

Nagrody i ich przekazanie 
§ 5

1.  Nagrody w Promocji są fundowane przez Organizatora.

2.  Nagrodami w Promocji jest 250 piłek z wizerunkiem Misia Rabatka. Wartość 1 piłki wynosi 32 zł brutto.

3.  Nagrody w Promocji będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem bez możliwości ich zamiany.

4.  Nagrody zostaną przesłane do dnia 15 maja 2011 r.

5.  Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców przesyłką kurierską, na adres dostępny w systemie Banku.

6.  Lista laureatów (imię i pierwsza litera nazwiska) zostanie umieszczona na stronie Banku w zakładce „Aktualności” po zakończeniu Promocji.

7.  Nagrody przyznane Uczestnikom są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a) ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz 307 ze zm.)
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Przetwarzanie i ochrona danych osobowych 
§ 6

1.  Organizator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji w zakresie i w celach związanych z Promocją 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2.  Uczestnicy Promocji przystępując do niej przyjmują do wiadomości, iż zostali poinformowani o dobrowolności podania danych, 
prawie do wglądu i poprawiania danych oraz prawie żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych.

Postanowienia końcowe 
§ 7

1.  Wszelkie terminy pisane wielką literą, nie zdefiniowane odmiennie w niniejszym Regulaminie Promocji, mają znaczenie nadane im 
w Regulaminie Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

2.  W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia danej Umowy o Kartę Kredytową oraz Regulaminu 
Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

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

4.  Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 07.03.2011r.


