Regulamin konkursu
„Płać rachunki Kartą Kredytową Citibank przez Internet i wygraj”
dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A.

I. Organizator
Organizatorem konkursu jest Bank Handlowy wWarszawie S.A., („Bank” lub „Organizator”) zsiedzibą wWarszawie, 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 nr KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91;
wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.
2. Konkurs „Płać rachunki Kartą Kredytową Citibank przez Internet i wygraj” („Konkurs”) organizowany jest przez Organizatora
w oparciu o niniejszy regulamin. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.
3. Nad przebiegiem Konkursu nadzór sprawuje Komisja Konkursowa.
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II. Czas trwania Konkursu
Konkurs trwa od 14 czerwca 2010 roku do 18 lipca 2010 roku włącznie.
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III. Warunki uczestnictwa
W Konkursie mogą wziąć udział Klienci Banku posiadający w trakcie trwania Konkursu oraz co najmniej do dnia ogłoszenia listy
laureatów Konkursu Kartę Kredytową Citibank (Citibank Silver, Citibank Gold, Citibank Platinum i Citibank-Elle) z zastrzeżeniem
punkcie IV ust. 3.

IV. Zasady Konkursu:
1. Konkurs składa się z 5 tygodniowych etapów. Każdy etap jest niezależny i w każdym można wygrać nagrody opisane w punkcie V.
2. Aby wziąć udział w konkursie należy w dowolnym z 5 tygodniowych etapów zapłacić przy pomocy Karty Kredytowej Citibank
przynajmniej trzy rachunki, np. za mieszkanie, energię elektryczną, telefon, gaz, telewizję lub wywóz śmieci. Płatności te
muszą być dokonane za pośrednictwem bankowości internetowej Citibank Online.
3. W konkursie będą uwzględniane tylko transakcje zdefiniowane jako „Opłata rachunków Kartą Kredytową” w zakresie opisanym
w rozdziale IV, par. 8, punkt 12 Regulaminu Kart Kredytowych Citibank. Aby ustawić ten typ odbiorcy należy zadzwonić do
CitiPhone i zdefiniować nowego odbiorcę za pośrednictwem doradcy. Zdefiniowani w ten sposób beneficjenci płatności
rachunków widoczni są w Citibank Online w sekcji Opłata rachunków Kartą Kredytową lub oznaczeni są gwiazdką na liście
odbiorców.
4. W każdym etapie konkursu nagrody otrzyma 10 uczestników, którzy w danym etapie dokonają płatności za rachunki Kartą
Kredytową Citibank łącznie na największą kwotę. W przypadku, gdy kilku uczestników zajmie miejsca ex aequo, a ich liczba
przekroczy liczbę nagród, nagrody zostaną przyznane uczestnikom, którzy jako pierwsi wykonali transakcję opłaty rachunków
Kartą Kredytową w danym etapie konkursu. Każdy kolejny etap konkursu zaczyna się od poniedziałku od godziny 00:00:01.
5. Pracownikom Organizatora, ich małżonkom, a także ich krewnym lub powinowatym w linii prostej, nie przysługuje prawo
udziału w konkursie.
6. Bank zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyznania nagrody i wykluczenia z ostatecznej listy Uczestników osoby,
która osiągnęła wyniki uprawniające do otrzymania nagrody w sposób bezprawny lub niezgodny z zasadami współżycia
społecznego. W przypadku wykluczenia uczestnika, laureata konkursu, nagroda zostanie przyznana osobie, która osiągnęła
kolejną najwyższą wartość rachunków opłaconych Kartą Kredytowa Citibank w danym etapie konkursu.
7. Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć Uczestnika Konkursu w razie nieprzestrzegania przez niego przepisów prawa,
dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.
8. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na
adres Bank Handlowy w Warszawie S.A., Departament Kart Kredytowych; ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa z dopiskiem
„Płać rachunki Kartą Kredytową Citibank przez Internet i wygraj” w terminie do 31 sierpnia 2010 (decyduje data stempla
pocztowego).
9. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane personalne Uczestnika oraz podstawę reklamacji.
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V. Nagrody
Nagrodą w Konkursie jest zwrot łącznej kwoty rachunków opłaconych Kartą Kredytową Citibank w danym etapie konkursu
do wysokości pięciuset złotych oraz dodatkowa nagroda pieniężna konieczna do pokrycia podatku dochodowego od wygranych,
której wysokość zostanie określona zgodnie z poniższym wzorem:
ND = NG/9
gdzie:

ND – wartość nagrody dodatkowej (po zaokrągleniu do pełnych złotych)
NG – wartość nagrody głównej równa kwocie zwróconych opłat za rachunki dokonanych Kartą Kredytową

2. Każdy Uczestnik w ramach Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.
3. Od każdej wypłaconej w Konkursie nagrody zostanie pobrany i przekazany do organu podatkowego 10% podatek zgodnie
z przepisami art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 roku
Nr 14 poz. 176 z późn. zm.). Podatek od nagród zostanie pobrany przez Organizatora z dodatkowej części pieniężnej nagród.
VI. Powiadomienie o nagrodach
Uczestnicy, laureaci konkursu zostaną powiadomieni o jego wynikach za pośrednictwem, SMS, który zostanie wysłany na numer
telefonu komórkowego zdefiniowany w systemie banku. W przypadku braku numeru komórkowego laureat zostanie poinformowany telefonicznie na numer stacjonarny zdefiniowany w systemie banku. Uczestnicy przystępując do konkursu zgadzają się na ten
rodzaj komunikacji.
2. Lista wszystkich laureatów Konkursu zostanie zatwierdzona i podana do wiadomości na stronie internetowej www.online.citibank.pl
do dnia 31 lipca 2010 roku.
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VII. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
Organizator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu w zakresie i w celach związanych
z Konkursem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Uczestnik przystępując do konkursu zgadza się w przypadku zostania laureatem na opublikowanie imienia i nazwiska na liście
laureatów konkursu na stronie internetowej www.online.citibank.pl
3. Uczestnicy Konkursu akceptując warunki Regulaminu przyjmują do wiadomości, iż zostali poinformowani o dobrowolności
podania danych, prawie do wglądu i poprawiania danych oraz prawie żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych.
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VIII. Postanowienia końcowe
W pozostałych kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia „Regulaminu Kart
Kredytowych”.
Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Banku pod adresem: www.online.citibank.pl
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie, prawidłowość i terminowość doręczenia przez operatorów
telefonicznych, SMS-ów, wysyłanych w związku w niniejszym konkursem. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności
wobec uczestników w związku z problemami technicznymi w jakikolwiek sposób wpływającymi na ostateczne wyniki Konkursu
w związku z wszelkimi przypadkami losowymi niezależnymi od działań organizatora lub odpowiedzialność, za które ponosi
uczestnik.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny
poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.online.citibank.pl
Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2010 roku.

