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Regulamin promocji „200 zł na dobry początek” 

zwany dalej „Regulaminem”

I. Organizator

Organizatorem Promocji „200 zł na dobry początek” 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. Czas trwania Promocji

1. Promocja trwa od 12 maja 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r.

III. Uczestnicy Promocji

1. Promocją objęta jest wybrana grupa osób fizycznych, której zostanie przestawiona oferta Karty Kredytowej Citibank MasterCard 

World (dalej zwana „Kartą”) wraz z warunkami Promocji za pośrednictwem kanału Telesprzedaży Banku w okresie trwania Promocji 

oraz w trakcie tej rozmowy zostanie złożony wniosek o wydanie Karty Kredytowej Citibank MasterCard World („Wniosek”).

2. Promocja dotyczy osób, którym na podstawie Wniosku, o którym mowa w ust. powyżej, zostanie wydana główna Karta Kredytowa 

Citibank MasterCard World.

3. W Promocji nie biorą udziału osoby, które dokonują zamiany głównej Karty Kredytowej Citibank na Kartę Kredytową Citibank MasterCard 

World.

4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

5. Z Promocji wyłączeni są pracownicy Banku oraz osoby zatrudnione przez Bank na podstawie stosunku cywilnoprawnego.

IV. Zasady uczestnictwa w Promocji

1. Każda osoba, której zostanie przyznana Karta Kredytowa Citibank MasterCard World na podstawie Wniosku złożonego za pośrednictwem 

Telesprzedaży Banku otrzyma świadczenie jednorazowe w kwocie 200 zł (dalej zwane „świadczenie”).

2. Warunkiem otrzymania świadczenia jest dokonanie, co najmniej jednej bezgotówkowej transakcji nowo wydaną Kartą Kredytową 

MasterCard World. Transakcja powinna być dokonana nie później niż do końca następnego miesiąca kalendarzowego od daty 

zaakceptowania przez Bank Wniosku o Kartę Kredytową.

3. Świadczenie w kwocie 200 zł zostanie wypłacone na aktywny rachunek Karty po dokonaniu pierwszej bezgotówkowej transakcji, 

nie później niż w następnym cyklu rozliczeniowym. Informacja o kwocie świadczenia dostępna będzie na wyciągu oraz w serwisie 

bankowości internetowej Citibank Online i w CitiPhone. Kwota świadczenia pomniejszy kwotę zadłużenia na Karcie lub zwiększy 

ewentualną nadpłatę na rachunku Karty.

4. Nagrody przekazane w ramach niniejszej Promocji 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.).

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 „Poleć Kartę Kredytową CItibank”. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie.

3. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 12 maja 2011 r.

4. Przez przystąpienie do Promocji uczestnik wyraża zgodę na jej zasady.

5. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej www.online.citibank.pl.


