Formularz zamiany Karty Kredytowej Citibank
na Kartę Kredytową Citibank World Elite MasterCard Ultime

Dane osobowe Posiadacza Karty Kredytowej Citibank: imię i nazwisko
PESEL

Numer Karty Kredytowej Citibank (głównej), która ma być zamieniona
na Kartę Kredytową Citibank World Elite MasterCard Ultime.

Wnioskuję o wydanie Karty Kredytowej Citibank World Elite MasterCard Ultime, wraz z kartami dodatkowymi dla wszystkich osób, które
posiadały karty dodatkowe do karty o numerze podanym powyżej wraz z zachowaniem obecnego statusu funkcjonalności karty i usług
dodanych.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne objęcie mnie usługami typu assistance opisanymi w Zakresie Usług Assistance dla Posiadaczy Karty
Kredytowej Citibank MasterCard World Signia Ultime/World Elite MasterCard Ultime, oraz usługami concierge opisanymi w Zakresie
Usług Concierge dla Posiadaczy Karty Kredytowej Citibank MasterCard World Signia Ultime/World Elite MasterCard Ultime.
Wyrażam zgodę na przystąpienie do umowy ubezpieczenia i nieodpłatne objęcie mnie ubezpieczeniami opisanymi w Szczególnych
Warunkach Ubezpieczenia, w których ochrony ubezpieczeniowej udziela Inter Partner Assistance Oddział w Polsce, ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa. Jest on oddziałem Inter Partner Assistance S.A., spółki prawa belgijskiego z siedzibą pod adresem Avenue Louise,
166 bte1, 1050, Bruksela, dopuszczonej do prowadzenia działalności w Belgii przez l’Autorité des Services et Marchés Financiers (Urząd
Nadzoru Usług i Rynków Finansowych). Wszystkie podmioty należą do grupy AXA Assistance.
Przyjmuję do wiadomości, że korzystanie z ubezpieczenia jest dobrowolne. Niniejszym, na podstawie art. 104 ust. 3 ustawy – Prawo
bankowe, upoważniam Bank Handlowy w Warszawie S.A. do przekazania informacji objętych tajemnicą bankową tj. mojego imienia
i nazwiska oraz rodzaju i numeru Karty Kredytowej w przypadkach likwidacji szkód zgłoszonych przez Beneficjenta/Ubezpieczonego
w ramach ubezpieczenia i w zakresie niezbędnym do skutecznej likwidacji szkód na rzecz Inter Partner Assistance S.A.
Upoważniam Bank Handlowy w Warszawie S. A. z siedzibą w Warszawie do przekazania moich danych osobowych objętych tajemnicą
bankową (imię i nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny) firmie MasterCard z siedzibą w Belgii 198/A, Chaussee de Tervuren,
1410 Waterloo w celu rozpatrzenia reklamacji usług Concierge oraz ubezpieczeń opisanych w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia
dla Karty Kredytowej Citibank World Elite MasterCard Ultime. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie tych danych przez Mastercard
w wyżej wskazanym celu. Przyjmuje do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych i prawo ich poprawiania.
Jednocześnie rezygnuję z Pakietu Bezpieczeństwa i/lub Pakietu Podróżnego jeżeli jedno lub oba te ubezpieczenia były aktywne
na karcie, która ma być zamieniona na Kartę Kredytową Citibank World Elite MasterCard Ultime
Oświadczam, że otrzymałem/am Szczególne Warunki Ubezpieczeń dla Posiadaczy Karty Kredytowej Citibank World Elite MasterCard
Ultime oraz Kartę Produktu ubezpieczeniowego i zostałem/-am poinformowany/a o konieczności zapoznania się z ich treścią.


Miejscowość

Data i podpis Posiadacza karty

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 nr. KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał
został w pełni opłacony. Citi Handlowy oraz znak graficzny Citi są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do podmiotów z grupy Citigroup Inc. Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane
znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych.
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Zgodnie z Regulaminem Kart Kredytowych Citibank, Bank może zwrócić się z prośbą o przedłożenie innych dokumentów uzupełniających oraz może
potwierdzać dane zawarte w niniejszym wniosku. Bank ma prawo do odmowy wymiany Karty na podstawie danych zgromadzonych w wewnętrznych
bazach i systemach bankowych

