
Regulamin Internetowej Oferty Specjalnej 
„Premia za Kartę Kredytową Citibank w Internecie”

I. Organizator

Organizatorem Internetowej Oferty Specjalnej „Premia za Kartę Kredytową Citibank w Internecie” 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 nr KRS 000 000 1538; 
NIP 526–030–02–91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.

II. Postanowienia ogólne

Użyte w Regulaminie i umowach produktowych określenia oznaczają:

a) Bank – Bank Handlowy w Warszawie S.A.;

b) Formularz kontaktowy – formularz zawierający imię, nazwisko, PESEL, nr. telefonu, adres e-mail na podstawie, którego  Bank 
skontaktuje się z osobą, która wypełniła formularz kontaktowy w celu spisania pełnego wniosku o Kartę Kredytową;

c) Karta – Karta Kredytowa Citibank, inna niż Karta Kredytowa Citibank World Elite MasterCard Ultime;

d) Oferta – Internetowa Oferta Specjalna „Premia za Kartę Kredytową Citibank w Internecie”

e) Premia – świadczenie jednorazowe wypłacane po spełnieniu warunków opisanych w niniejszym regulaminie; wysokość Premii zależy 
od typu Karty, o którą wnioskuje Uczestnik.

f) Uczestnik – osoba fizyczna opisana w IV pkt 1

g) Wniosek Internetowy – wniosek o Kartę dostępny za pośrednictwem Internetu, zawierający wszystkie dane oraz oświadczenia wymagane 
do wydania karty kredytowej: dane osobowe, w tym teleadresowe, dot. zatrudnienia i miejsca pracy, dane dot. współmałżonka oraz 
oświadczenia opcjonalne i konieczne do złożenia wniosku o kartę.

III. Czas trwania Oferty

1. Oferta trwa od 17 czerwca 2013 roku do odwołania

2. Informacja o odwołaniu oferty zostanie ogłoszona na stronie www.citibank.pl min. 7 dni przed datą zakończenia Oferty specjalnej. 
Odwołanie Oferty nie będzie mieć wpływu na prawa uczestników, którzy przystąpili do Oferty do dnia jej zakończenia.

IV. Uczestnicy Oferty

1. Ofertą mogą być objęte osoby fizyczne, które:

a) od 1 stycznia 2012 roku nie posiadały żadnej głównej Karty Kredytowej Citibank i spełniają dodatkowe warunki przewidziane 
Regulaminem (zwane dalej „Uczestnikami”)

b) zawarły z Bankiem Umowę o Kartę Kredytową Citibank, z wyłączeniem Karty Kredytowej Citibank World Elite MasterCard Ultime.

2. Z Oferty nie mogą skorzystać osoby, które dokonują zamiany Karty Kredytowej Citibank na inną Kartę Kredytową Citibank.

3. Skorzystanie z Oferty jest dobrowolne

4. Z możliwości skorzystania z Oferty wyłączeni są pracownicy Banku oraz osoby zatrudnione przez Bank na podstawie stosunku 
cywilnoprawnego, tj. osoby pozostające w stosunkach wynikających z umów zlecenia, z umów o dzieło, z kontraktów menadżerskich 
zawartych z Bankiem oraz spółek zależnych Banku w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych.

V. Zasady Oferty Specjalnej

1. Każda osoba, której zostanie przyznana Karta po uzupełnieniu Formularza kontaktowego lub Wniosku Internetowego, do którego uzyska 
dostęp za pośrednictwem Internetu, otrzyma świadczenie jednorazowe (dalej zwane „Premią”).

2. Niniejszą Ofertą nie będą objęte wnioski o Kartę pochodzące z innego źródła niż Internet.

3. Uczestnik Oferty, który spełnił warunki wskazane w Regulaminie w punkcie V podpunkty 4 i 5, może otrzymać Premię w kwocie:

a) 200 zł jeśli zostanie mu przyznana przez Bank główna Karta Kredytowa: Citibank Visa Silver, Citibank MasterCard Silver, Citibank 
Visa Gold, Citibank MasterCard Gold, Citibank Visa Platinum, Citibank MasterCard Platinum

lub
b) 100 zł zostanie mu przyznana przez Bank główna Karta Kredytowa: Citibank World MasterCard, Citibank Wizz Air World MasterCard, 

Citibank LOT Visa Silver, Citibank LOT MasterCards Silver, Citibank LOT Visa Gold, Citibank LOT MasterCard Gold, Citibank LOT 
Visa Platinum, Citibank LOT MasterCard Platinum, Citibank-BP Payback, Citibank-Elle

4. Uczestnik nabywa prawo do Premii jeśli dokona co najmniej 3 bezgotówkowe transakcje na łączną kwotę min. 300 zł nowo wydaną Kartą 
nie później niż do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego od daty podpisania przez Bank umowy o Kartę.

5. Transakcje, o których mowa w punkcie 3 muszą spełniać poniższe kryteria:

a) będą transakcjami bezgotówkowymi w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.,
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b) nie będą przelewami z Rachunku Karty, w tym przelewami będącymi zapłatą rachunków obejmujących wydatki Klienta związane 
z użytkowaniem domu lub mieszkania, o których mowa w Regulaminie Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.,

c) nie będą transakcjami zwróconymi lub niezaksięgowanymi w systemie Banku.

6. Premia zostanie wypłacone na rachunek Karty Uczestnika Oferty, po spełnieniu warunków wymienionych w punkcie V podpunkty 4 i 5 
powyżej, do końca czwartego miesiąca kalendarzowego od daty podpisania przez Bank umowy o Kartę. Informacja o kwocie otrzymanego 
zwrotu dostępna będzie na wyciągu oraz w serwisie bankowości internetowej („Citibank Online”) oraz w serwisie bankowości telefonicznej 
(„CitiPhone”).

7. Kwota świadczenia przyznana na rachunek Karty pomniejszy kwotę zadłużenia na Karcie lub zwiększy ewentualną nadpłatę na rachunku 
Karty.

8. Kwoty przekazane w ramach niniejszej Oferty są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych 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.).

9. W przypadku niespełnienia warunków z pkt. IV 4 i 5 oraz nieprzyznania karty na podstawie Wniosku, Doradca Banku może zaproponować 
zainteresowanemu nabycie dowolnego produktu oferowanego przez Bank na standardowych warunkach, gdzie nie przysługuje prawo 
do Premii.

VI. Postanowienia końcowe.

1. Bank uzależnia przyznanie kredytu od posiadania przez wnioskującego wystarczającej zdolności kredytowej i ma prawo odmówić udzielenia 
kredytu, co jest związane z odmową wydania Karty.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia „Regulaminu Kart Kredytowych Citibank 
Banku Handlowego w Warszawie S.A.”.

3. Reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem serwisu bankowości telefonicznej CitiPhone, serwisu bankowości elektronicznej 
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 „Premia za Kartę Kredytową Citibank 
w Internecie”.

4. Bank rozpatruje reklamację niezwłocznie od daty jej otrzymania.

5. Oferta nie łączy się z innymi promocjami. Oferta może łączyć się z Internetową Ofertą Specjalną „Roczne zwolnienie z opłaty za Kartę 
Kredytową Citibank” oraz Internetową Ofertą Specjalną „Zwolnienie z opłaty za Kartę Kredytową Citibank przez pierwsze dwa lata”

6. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.citihandlowy.pl.

7. Przez przystąpienie do specjalnej oferty cenowej Uczestnik wyraża zgodę na jej zasady opisane w niniejszym Regulaminie.

8. Niniejszy Regulamin wraz z Umową są dokumentami określającymi zasady Oferty. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-
informacyjny.

9. Regulamin Oferty wchodzi w życie z dniem 17.06.2013 roku.


