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Regulamin promocji „Karta Citibank MasterCard World – USB”
zwany dalej „Regulaminem”

I. Organizator

Organizatorem promocji „Karta Citibank MasterCard World – USB” zwanej dalej „Promocją” jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą 
w Warszawie, ul. Senatorska 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 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 promocji

1. Promocja dotyczy wyłącznie placówek, w których Bank świadczy usługi dla Klientów. Aktualna lista placówek znajduje się na stronie 
internetowej Banku www.citihandlowy.pl, w zakładce „Oddziały” pod hasłem „Oddziały dla klientów indywidualnych”, zwanych dalej 
„Oddziałami Banku”.

2. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2011 r. do 30 września 2011 r. lub do wyczerpania puli Nagród, w zależności od tego, które wystąpi 
jako pierwsze.

III. Zasady Promocji

1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest jednoczesne złożenie wniosku o wydanie Karty Kredytowej Citibank MasterCard World 
wraz z wnioskiem o:

a. Kartę Dodatkową lub

b. odpłatne ubezpieczenie oferowane wraz z Kartą Kredytową Citibank MasterCard World lub

c. odpłatną usługę CitiAlerts

w Oddziale Banku.

2. Uczestnik Promocji, który spełnił jeden z warunków określonych w ustępie 1 powyżej oraz w trakcie tej samej wizyty w Oddziale Banku 
otrzyma wstępną pozytywną decyzję Banku dotyczącą zawarcia umowy o Kartę Kredytową Citibank MasterCard World, otrzyma 
nagrodę w postaci pamięci przenośnej USB o pojemności 2 GB (dalej: „Nagroda”).

3. W ramach Promocji ten sam Uczestnik może otrzymać Nagrodę jednorazowo, bez względu na liczbę złożonych przez niego wniosków 
o wydanie Karty Kredytowej Citibank MasterCard World.

4. Z Promocji 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 oraz z kontraktów menadżerskich zawartych z Bankiem.

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

6. 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.).

IV. Reklamacje

1. Reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem CitiPhone, serwisu Citibank Online, oddziałów Banku lub pisemnie na adres 
Banku.

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

3. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Biuro Jakości i Obsługi Klienta

ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa,

z dopiskiem „Karta Citibank MasterCard World – USB”.

4. Termin składania reklamacji upływa po dwóch miesiącach od zakończenia promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane.

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 w Oddziałach Banku, oraz na stornie internetowej Banku pod adresem www.citihandlowy.pl

3. Regulamin może ulec zmianie. O każdej zmianie Regulaminu Bank powiadomi Uczestników Promocji, udostępniając zmienione 
warunki na stronie internetowej oraz w Oddziałach Banku. Zmiana Regulaminu uprawnia Uczestnika do odstąpienia od Promocji.


