
Regulamin promocji „Podwójne mile” zwany dalej „Regulaminem”

I. Organizator

Organizatorem Promocji „Podwójne mile” 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. Promocją objęta jest wybrana grupa osób fizycznych, której zostanie przedstawiona oferta Karty Kredytowej Citibank–LOT (dalej 
zwana „Kartą”) wraz z warunkami Promocji za pośrednictwem kanału Telesprzedaży Banku w terminie od 24.04.2012 do 31.12.2012 roku 
oraz w trakcie tej rozmowy zostanie złożony wniosek o wydanie Karty Kredytowej Citibank– LOT („Wniosek”).

2. Przez Nagrodę rozumie się przyznanie Klientowi podwójnej ilości mil w stosunku do ilości przypisanej standardowo do Karty 
Kredytowej Citibank–LOT, na zasadach opisanych poniżej w dziale III pkt 1. Przez milę rozumie się możliwość nieodpłatnego przelotu 
liniami lotniczymi na danym dystansie lub możliwość otrzymania przez Klienta benefitu, na zasadach opisanych w regulaminie M&M 
publikowanym na stronie http://www.miles–and–more.com

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

a. spełnią warunki określone w ust. 1 powyżej,

b. zostanie im przyznana przez Bank główna Karta Kredytowa Citibank–LOT na podstawie Wniosku, o którym mowa w ust. 1 powyżej,

c. 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,

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

4. Z Promocji wyłączone są osoby, które dokonały zamiany Karty Kredytowej Citibank na Kartę Kredytową Citibank–LOT.

5. Z Promocji wyłączone są osoby, które złożą dyspozycję zamknięcia Karty Kredytowej Citibank w ciągu trwania Promocji.

III. Zasady Promocji

1. Każdy posiadacz Karty Kredytowej Citibank–LOT, który spełnia kryteria opisane w rozdziale Warunki Uczestnictwa oprócz standardowych 
mil powitalnych otrzyma dodatkową liczbę mil Miles & More, to znaczy:

a. 1000 mil M & M z kartą Citibank–LOT Silver

b. 2000 mil M & M z kartą Citibank–LOT Gold

c. 3000 mil M & M z kartą Citibank–LOT Platinum

d. 10 000 mil M & M z kartą Citibank MasterCard World Signia Ultime

2. Uczestnik może otrzymać nie więcej niż jedną Nagrodę.

IV. Przyznanie Nagród

1.  Dodatkowe mile zostaną naliczone przez Bank na konto posiadacza Karty najpóźniej po wystawieniu kolejnego 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.

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 „Podwójne mile”.

3.  Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 24.04.2012 r.

4.  Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

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


