
Regulamin oferty specjalnej „Złóż wniosek – odbierz nagrodę”

I. Organizator

Organizatorem oferty specjalnej „Złóż wniosek-odbierz nagrodę” zwanej dalej „Ofertą” jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą 
w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00–923 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000001538; 
NIP 526–030–02–91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych; kapitał został w pełni opłacony; zwany dalej „Bankiem”.

II. Czas trwania i miejsce obowiązywania oferty

1.  Oferta obowiązuje na stoiskach sprzedażowych Banku znajdujących się centrach handlowych oraz kinach Multikino, zwanych dalej 
„Stoiskami”.

2.  Oferta jest ważna od 12.09.2011 do wyczerpania zapasu Nagród.

III. Uczestnicy Oferty

1.  Uczestnikami Oferty mogą być osoby, które złożą wniosek o wydanie głównej Karty Kredytowej Citibank MasterCard World w czasie 
i miejscu wskazanym w pkt. II ust. 1 i 2 oraz spełnią podstawowe wymagania do przystąpienia do umowy o kartę kredytową, określone 
przez Bank.

2.  Z Oferty wyłączeni są pracownicy Banku oraz osoby pozostające z Bankiem w stosunku cywilnoprawnym, tj. osoby pozostające 
w stosunkach wynikających z umów zlecenia, z umów o dzieło, z kontraktów menadżerskich zawartych z Bankiem.

3.  Osoby będące już stronami umów o jakikolwiek produkt Banku, mają prawo udziału w Ofercie na warunkach określonych w Regulaminie.

IV. Zasady Oferty

1.  Organizator uzależnia uzyskanie Nagrody od spełnienia łącznie warunków określonych w pkt. III ust. 1 Regulaminu.

2.  Nagrodę stanowi voucher, uprawniający jego posiadacza, w okresie oznaczonym na voucherze, do otrzymania w kinach Multikino 
jednego biletu na dowolny seans filmowy, z wyłączaniem:

a.  projekcji 3D,
b.  projekcji w salach Platinum,
c.  projekcji specjalnych takich jak maratony filmowe, transmisje meczów i koncertów, pokazów przedpremierowych na zaproszenie.

3.  Nagroda zostanie wydana natychmiast w punkcie składania wniosku.

4.  W ramach Oferty Uczestnik może otrzymać nagrodę jednorazowo, bez względu na liczbę złożonych wniosków o wydanie Karty 
Kredytowej Citibank MasterCard World .

5.  W przypadku wyczerpania zapasu nagród w postaci vouchera na bilet, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody 
na voucher na zestaw barowy do Multikino.

6.  Nagrody przekazane w ramach niniejszej Oferty są wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68a ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51 pkt. 307, ze zm.).

7.  Nagrody nie podlegają wymianie na inny rodzaj nagród ani na ekwiwalent pieniężny.

V. Reklamacje

1.  Ewentualne reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem CitiPhone, serwisu Citibank Online, oddziałów Banku lub w formie 
pisemnej.

2.  Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, telefon kontaktowy oraz dokładny opis i powód 
reklamacji. Reklamacje pisemne powinny być zgłaszane na adres:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Biuro Jakości i Obsługi Klienta
ul. Goleszowska 6, 01–249 Warszawa,

z dopiskiem Promocja „Złóż wniosek – odbierz nagrodę”.

V. Postanowienia końcowe

1.  W pozostałych kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia „Regulaminu Kart Kredytowych 
Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.”

2.  Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stoiskach, oraz na stornie internetowej Banku pod adresem www.online.citibank.pl/world
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