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Regulamin oferty „Zamień kartę na lepszą!”

I. Organizator

Organizatorem oferty „Zamień kartę na lepszą!” („Oferta”) jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. 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 („Bank”).

II. Czas trwania Oferty

Oferta obowiązuje od 15.12.2014 r. do 30.06.2015 r

III. Uczestnicy Oferty

1.  Z Oferty może skorzystać pełnoletnia osoba fizyczna , która spełnia łącznie poniższe warunki („Uczestnik”):

a)  jest głównym posiadaczem Karty Kredytowej Citibank–LOT („Karta”), który w okresie poprzedzającym czas trwania Oferty nie 
złożył wniosku o wymianę posiadanej Karty Kredytowej Citibank–LOT na Kartę Kredytową Citibank PremierMiles ( „Dyspozycja 
wymiany Karty”)

b)  w momencie przystąpienia do Oferty nie posiadała głównej Karty Kredytowej Citibank PremierMiles.

2.  Skorzystanie z Oferty jest dobrowolne.

IV. Zasady skorzystania z Oferty

1.  Uczestnik, który spełni warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie otrzyma Citi Mile powitalne na Karcie Kredytowej Citibank 
PremierMiles w wysokości:

a) 6000 Citi Mil w przypadku Uczestników z segmentu Citigold i Gold Select, zgodnie z definicją przedstawioną w ust. 2 i 3 poniżej.

b)  2000 Citi Mil w przypadku pozostałych Uczestników.

2.  Klientami z segmentu Citigold są Uczestnicy posiadający konto Citigold ze średniomiesięcznym saldem 200 tys. PLN. Średniomiesięczne 
saldo jest wyliczane jest z sumy środków znajdujących się na wszystkich rachunkach Uczestnika w Banku w kolejnych dniach miesiąca 
podzielonej przez liczbę dni w danym miesiącu kalendarzowym.

3.  Klientami z segmentu Citigold Select są Uczestnicy posiadający konto Citigold Select.

4.  Uczestnik nabywa prawo do Citi Mil powitalnych, jeśli w okresie trwania Oferty złoży Dyspozycję wymiany Karty i zostanie mu 
przyznana Karta Kredytowa Citibank PremierMiles, oraz w ciągu 30 dni od daty wykonania Dyspozycji dokona nowo wydaną Kartą 
Kredytową Citibank PremierMiles co najmniej jednej Transakcji Punktowej w rozumieniu Regulaminu Programu lojalnościowego dla 
Karty Kredytowej Citibank PremierMiles .

5.  Dyspozycja wymiany Karty może być złożona za pośrednictwem serwisu bankowości internetowej Citibank Online, serwisu bankowości 
telefonicznej Citiphone lub w oddziałach Banku.

6.  Naliczenie Citi Mil powitalnych nastąpi do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym spełnione 
zostały warunki opisane w ust. 4 powyżej . O dacie wykonania Dyspozycji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem 
wiadomości SMS wysłanej na Główny numer telefonu komórkowego w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku 
Handlowego w Warszawie S.A.

7.  Naliczenie Citi Mil powitalnych będzie widoczne na najbliższym wyciągu dla Karty Kredytowej Citibank PremierMiles następującym 
po dacie ich naliczenia.

V. Postanowienia końcowe

1.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia umowy o Kartę, Regulaminu Kart 
Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Regulaminu Programu lojalnościowego dla Karty Kredytowej 
Citibank PremierMiles.

2.  Reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem serwisu bankowości telefonicznej CitiPhone, serwisu bankowości internetowej 
Citibank Online, oddziałów Banku lub korespondencyjnie. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania 
Uczestnika Oferty, 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 „Zamień kartę 
na lepszą!”.

3. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni.

4.  Regulamin Oferty wchodzi w życie z dniem 15.12.2014 r.

5.  Oferta nie łączy się z innymi promocjami lub ofertami organizowanymi przez Bank dla Kart Kredytowych Citibank.

6.  Oferta może zostać przedłużona i powtarzać się w przyszłości.


