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Regulamin „Promocji Karty Kredytowej Citibank-BP dla Klientów Link4” 

 

I. Organizator 

Organizatorami promocji cenowej dla Promocji Karty Kredytowej Citibank-BP (Silver lub Gold, zwana 

dalej „Kartą”) dla klientów Link4 („Promocja”) są: 

1. Bank Handlowy w Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Senatorska 16, 

00-923 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców, pod numerem 0000001538 prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

(zwany dalej „Bankiem”) 

2. Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, przy alejach Jerozolimskich 92, 00-

807 Warszawa, pisany do rejestru przedsiębiorców, pod numerem 0000142452 prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

(„Link4”). 

 

II. Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Promocji jest: 

a) uprzednie powołanie się na Promocję podczas zgłoszenia chęci skorzystania z niej pod 

numerem infolinii Banku 0 801 666 666 (koszt połączenia: cena jednego impulsu + VAT za 

każdą rozpoczętą minutę połączenia), a następnie 

b) przekazanie do Banku wraz z Wnioskiem o wydanie Karty kuponu dotyczącego Promocji, 

będącego integralną częścią ulotki informacyjnej otrzymanej od Link4 wraz z Polisą. 

2. Promocja dotyczy jedynie Klientów, którzy są posiadaczami aktualnej polisy ubezpieczeniowej 

wystawionej przez Link4 („Klient”). 

3. Uprawiony Klient jest zobowiązany do przekazania dokumentów, o których mowa powyżej Bankowi 

pod rygorem nie udostępnienia Promocji.  

4. Bank jest uprawniony do żądania od Klienta przedstawienia innych niż w/w dokumentów w celu 

udostępnienia Promocji, w szczególności polisy Link4. 

5. Formę przekazania dokumentów, o których mowa powyżej proponuje Bank w porozumieniu z 

Klientem. 

 

III. Czas trwania promocji 

1. Promocja trwa od 13 kwietnia 2006 r. do odwołania przez Bank. Informacja o odwołaniu ukaże się 

na stronie internetowej www.Link4.pl oraz www.online.citibank.pl.  
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IV. Zasady Promocji 

1. Klientom, którzy skorzystają z Promocji Bank umożliwi ubieganie się o Kartę ze zniesioną opłatą 

roczną przez okres dwóch lat od chwili zawarcie Umowy o Kartę. Powyższe nie wyłącza możliwości 

pobierania przez Bank innych opłat i prowizji z tytułu innego niż określony w zdaniu poprzedzającym, 

określonych w aktualnej Tabeli Opłat i Prowizji. 

2. Kupon jest ważny przez okres 12 miesięcy od dnia jego otrzymania przez Klienta od Link4. 

3. Za datę skorzystania przez Klienta z Promocji przyjmuje się datę podpisania Umowy o Kartę. 

4. Bank ma prawo odmówienia wydania Karty Klientowi, bez podania przyczyny, w szczególności w 

przypadku niedopełnienia przez Klienta ogólnych warunków wydawania Kart przez Bank, w tym 

warunków określonych przez politykę kredytową Banku lub „Regulamin Kart Kredytowych Citibank 

Banku Handlowego w Warszawie S.A.”. 

5. Klienci, którym zostanie wydana Karta związani będą ustaleniami z Bankiem, w szczególności 

postanowieniami Wniosku oraz Umowy o Kartę Kredytową Citibank a także „Regulaminu Kart 

Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.”. 

 

V. Reklamacje 

1. Bank rozpatruje reklamacje jedynie w zakresie skorzystania z Promocji i użytkowania Kart na 

zasadach określonych w „Regulaminie Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w 

Warszawie S.A.” 

2. Link4 rozpatruje reklamacje w zakresie świadczonych przez niego usług ubezpieczeniowych. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 

postanowienia „Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.”. 

3. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej www.link4.pl oraz 

www.online.citibank.pl. 

4. Regulamin promocji może ulec zmianie. O każdej zmianie niniejszego Regulaminu Link4 i Bank 

powiadomią Klientów, zamieszczając zmieniony Regulamin na stronie internetowej www.Link4.pl 

oraz www.online.citibank.pl.  

5. Niniejsza Promocja jest odrębna i nie podlegają łączeniu z innymi promocjami organizowanymi 

przez Bank a Klient ma możliwość wyboru oferty, z której chce skorzystać. 

6. Przez przystąpienie do Promocji Klient wyraża zgodę na jej zasady. 

7. Niniejszy Regulamin wchodzi z życiem z dniem 13 kwietnia 2006r. 


