
Regulamin Konkursu  
„Karta Kredytowa Citibank–BP PAYBACK  

oraz ekspres do kawy NESCAFÉ® Dolce Gusto® Krups Piccolo  
i 500 punktów PAYBACK” 

zwany dalej „Regulaminem”

I. Organizator

1. Organizatorem Konkursu „Karta Kredytowa Citibank–BP PAYBACK oraz ekspres do kawy NESCAFÉ® Dolce Gusto® Krups Piccolo 
i 500 punktów PAYBACK” zwany dalej „Konkursem” jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. („Bank”), z siedzibą w Warszawie, 
przy ul. Senatorskiej 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. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

II. Czas trwania

1. Okres na składanie wniosków internetowych o Kartę Kredytową Citibank–BP PAYBACK, uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie, 
o których mowa w ust. III pkt. 1 b), trwa od 16.12.2013 r. do 31.01.2014 r.

III. Zasady udziału w Konkursie

1. Uczestnikami konkursu („Uczestnicy”) mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które łącznie spełniają poniższe warunki:

a) od 1 grudnia 2012 roku nie posiadały żadnej głównej Karty Kredytowej Citibank,
b) złożyły w okresie od 16.12.2013 r. do 31.01.2014 r. wniosek internetowy o wydanie Karty Kredytowej Citibank–BP PAYBACK („Wniosek”) 

umieszczony na serwerze Banku, uprawniający do wzięcia udziału w Konkursie, do którego uzyskają dostęp za pośrednictwem 
dedykowanego banneru oraz e–mail; przy czym niniejszą Promocją nie będą objęte wnioski o Kartę pochodzące z innego źródła 
w Internecie.

c) zostanie im przyznana przez Bank główna Karta Kredytowa Citibank–BP PAYBACK Silver lub Citibank–BP PAYBACK Gold („Karta”).
d) przynajmniej do dnia przyznania nagrody, nie złożą do Banku wypowiedzenia Umowy Karty lub odstąpienia od tejże Umowy.

2. Z Konkursu 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 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

3. Wszyscy Uczestnicy, którzy spełnią warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie opisane w par. III pkt 1 oraz dokonają przynajmniej 
jednej transakcji na dowolną kwotę nowo wydaną Kartą nie później niż do końca następnego miesiąca kalendarzowego od daty 
podpisania przez Bank umowy o Kartę, otrzymają 500 Punktów Promocyjnych PAYBACK („Punkty”).

4. Nagrodę, o której mowa w par. IV pkt 1 otrzyma 300 pierwszych Uczestników, którzy spełnią warunki przewidziane w niniejszym 
Regulaminie opisane w par. III pkt 1 oraz dokonają co najmniej 3–ech bezgotówkowych transakcji na łączną kwotę min. 500 zł nowo 
wydaną Kartą nie później niż do końca następnego miesiąca kalendarzowego od daty podpisania przez Bank umowy o Kartę.

5. Transakcje, o których mowa w punkcie 3 i 4 powyżej muszą spełniać następujące kryteria:

a) będą transakcjami bezgotówkowymi w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.,
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., nie będą transakcjami zwróconymi lub niezaksięgowanymi w systemie Banku.

IV. Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest ekspres do kawy NESCAFÉ® Dolce Gusto® Krups Piccolo wraz z zestawem powitalnym kapsułek do kawy 
oraz voucherem o wartości 50zł do wykorzystania na zakupy w prowadzonym przez Nestle sklepie internetowym www.dolce–gusto.pl 
(„Nagroda”) o łącznej wartości 399 zł.

2. Do każdej nagrody wskazanej w pkt. 1 powyżej, Bank ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną o wartości odpowiadającej kwocie 
należnego podatku dochodowego od łącznej wartości przyznanych nagród, z zastrzeżeniem par. VI.

3. W Konkursie zostanie przyznanych 300 jednakowych nagród, opisanych w ust. 1 powyżej.

4. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę.

5. Nagrody będą przekazywane wyłącznie w postaci określonej w niniejszym Regulaminie, bez możliwości wypłaty jej równowartości 
w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. Także w przypadku rezygnacji z odbioru nagrody rzeczowej Uczestnik nie otrzyma 
równowartości tej nagrody w formie pieniężnej.

6. Ekspres do kawy dostępny jest w kolorach: biały, czerwony, czarny; przy czym klient nie ma możliwości wyboru wersji kolorystycznej.
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V. Przekazanie Nagród i Punktów Promocyjnych

1. Nagroda zostanie wysłana na adres korespondencyjny podany we wniosku, po spełnieniu warunków wymienionych w par. III powyżej, 
do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego od daty podpisania przez Bank umowy o Kartę.

2. Punkty Promocyjne, zostaną naliczone przez Bank na konto punktowe Uczestnika powiązane z Kartą, po spełnieniu warunków 
wymienionych w par. III powyżej, do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego od daty podpisania przez Bank umowy o Kartę.

VI. Podatek

1. Od każdej wydanej w Konkursie Nagrody zostanie pobrany i przekazany na konto właściwego Urzędu Skarbowego, 10% podatek 
od nagród 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 2010 roku Nr 51 poz. 307 z późn. zm.).

2. Podatek zostanie pobrany przez Bank z części pieniężnej przyznanych nagród zgodnie z par. IV pkt. 2.

VII. Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Reklamacje dot. Konkursu 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 
„Karta Kredytowa Citibank–BP PAYBACK oraz ekspres do kawy NESCAFÉ® Dolce Gusto® Krups Piccolo i 500 punktów PAYBACK” 
Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie.

2. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 16.12.2013 r.

3. Konkurs nie łączy się z innymi promocjami.

4. Konkurs może powtarzać się w przyszłości.

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

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


