
Regulamin Programu „Po˝yczka warta polecenia”

1. Organizatorem Programu „Po˝yczka warta polecenia” („Program”) jest Bank Handlowy w Warszawie S.A.,
z siedzibà w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 16 („Bank”). Program jest realizowany na zasadach przewidzianych
w niniejszym regulaminie („Regulamin”).

2. Uczestnikiem Programu („Polecajàcy”) mo˝e zostaç obecny klient Banku, który korzysta z jednego z poni˝szych
produktów:

a. Konto Osobiste Citibank 

b. Konto Oszcz´dnoÊciowe Citibank

c. Karta Kredytowa Citibank

d. Kredyt Citibank

e. Po˝yczka Gotówkowa CitiFinancial

3. Podstawowymi warunkami uczestnictwa w Programie sà:

a. bycie klientem Banku posiadajàcym jeden z produktów wymienionych w punkcie 3 powy˝ej;

b. z∏o˝enie Bankowi rekomendacji zaciàgni´cia Po˝yczki Gotówkowej CitiFinancial („Rekomendacja”) przez
wskazana osob´ fizycznà („Polecony”) oraz spe∏nienie przes∏anek okreÊlonych poni˝ej w pkt. 4.

4. Rekomendacja musi zostaç dokonana zgodnie z nast´pujàcymi warunkami:

a. Polecajàcy musi przekazaç Poleconemu otrzymany od Banku i wype∏niony przez siebie kupon zg∏oszeniowy
do programu.

b. Polecony po zawarciu umowy Po˝yczki Gotówkowej CitiFinancial nie odstàpi∏ od niej w ciàgu pierwszych
10 dni;

c. Polecony nie mo˝e byç obecnym kredytobiorcà z tytu∏u korzystania z Kredytu Citibank, jak równie˝
Po˝yczki Gotówkowej CitiFinancial (w przypadku klientów, którzy posiadali jeden z tych produktów
w przesz∏oÊci, musi minàç co najmniej 3 miesiàce od daty sp∏aty ostatniej raty). Poleconym mo˝e byç osoba
zarówno b´dàca klientem Banku, jak i osoba nieposiadajàca ˝adnej relacji z Bankiem.

5. Za Rekomendacj´ spe∏niajàcà warunki okreÊlone w pkt. 3 i 4 powy˝ej, Polecajàcy otrzyma nagrod´ w postaci
bonów podarunkowych o wartoÊci 100 z∏otych. Polecajàcy mo˝e w ciàgu roku kalendarzowego skutecznie
poleciç maksymalnie 7 Poleconych.

6. Przedstawienie Bankowi Rekomendacji przez Polecajàcego nie zobowiàzuje Banku do udzielenia Poleconemu
Po˝yczki Gotówkowej CitiFinancial. 

7. Ka˝dy Polecony, któremu przyznano Po˝yczk´ gotówkowà zgodnie z punktem 3 i 4 powy˝ej otrzyma nagrod´
w postaci bonu podarunkowego o wartoÊci 50 z∏otych.

8. Bank, powiadamiajàc Polecajàcego o przyznaniu nagrody, nie b´dzie ujawnia∏ danych osobowych Poleconych,
którzy otrzymali Po˝yczk´.

9. W przypadku naruszenia przez Polecajàcego lub Poleconego niniejszego Regulaminu, lub Regulaminu Gotówkowej
CitiFinancial, Bank zastrzega sobie mo˝liwoÊç nieprzyznania nagrody.

10. Nagroda zostanie przes∏ana Polecajàcemu i Poleconemu za poÊrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym. 

11. W przypadku dwukrotnego nieodebrania przesy∏ki z nagrodà przez Polecajàcego lub Polecanego traci on prawo
do nagrody.

12. Bank zastrzega sobie prawo dokonania z wa˝nych przyczyn zmiany niniejszego Regulaminu. 

13. Niniejszy Regulamin wchodzi w ˝ycie 1 lutego 2008 roku i zostaje og∏oszony w sposób okreÊlony w pkt. 18.

14. Bank zastrzega sobie mo˝liwoÊç dokonania z wa˝nych przyczyn zmiany rodzaju nagrody na innà o identycznej
wartoÊci. Do trybu zmiany stosuje si´ odpowiednio postanowienie pkt. 12 powy˝ej.

15. Bank zastrzega sobie prawo do zakoƒczenia Programu w dowolnym czasie, za uprzednim 30-dniowym
zawiadomieniem w sposób okreÊlony w pkt. 18 poni˝ej.

16. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, ma zastosowanie Regulamin Po˝yczki Gotówkowej
CitiFinancial

17. Klient, przyst´pujàc do Programu, wyra˝a zgod´ na jego zasady, zawarte w niniejszym Regulaminie.

18. Regulamin Programu, informacje o nagrodach oraz o okresie trwania Programu dost´pne sà w oddzia∏ach
Banku, w tym w oddzia∏ach CitiFinancial oraz na stronach internetowych www.citibank.pl oraz www.citifinancial.pl.

19. W programie nie mogà braç udzia∏u pracownicy Banku, oraz firm wspó∏pracujàcych.
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