
 
 

 
 

Regulamin Programu 
                         „Twoja Pożyczka – Twoje Korzyści” 
 

1. Organizatorem programu „Twoja Pożyczka – Twoje Korzyści” („Program”) do Pożyczki Gotówkowej 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 Krajowego Rejestru Sądowego, pod KRS 0000001538, NIP 526-030-02-91, wartość 
kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony (dalej „Bankiem”). 

2. Program, którego warunki opisuje niniejszy regulamin („Regulamin”) dotyczy Pożyczki Gotówkowej udzielanej 
przez Bank („Pożyczka Gotówkowa”). 

3. Udział w Programie jest dobrowolny. 
4. Program trwa od 6 listopada 2009 r. do odwołania. 
5. W Programie mogą wziąć udział Klienci Banku (zwani dalej „Uczestnikami Programu”), którzy zawrą z Bankiem 

Umowę Pożyczki Gotówkowej w czasie trwania Programu określonym w pkt.4 Regulaminu oraz podpiszą 
Regulamin i otrzymają Ogólne Warunki Ubezpieczenia („OWU”) jednego z trzech dostępnych w Programie 
pakietów „101”, „201” lub „301”. Przystąpienie do Programu jest możliwe tylko z dniem podpisania Umowy 
Pożyczki Gotówkowej. 

6. W ramach Programu każdy Uczestnik Programu zostanie objęty ochroną ubezpieczeniową na warunkach 
szczegółowo opisanych w OWU. Podmiotem udzielającym ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z OWU i 
zobowiązanym do świadczeń określonych w OWU jest Ubezpieczyciel – Mondial Assistance International AG 
S.A. Główny Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 50B. Okres ochrony 
ubezpieczeniowej trwa 6 miesięcy począwszy od 5 dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym Uczestnik 
Programu zawarł z Bankiem Umowę Pożyczki Gotówkowej. Okres ochrony ubezpieczeniowej może zostać 
przedłużony na kolejny okres na wniosek Banku. 

7. Potwierdzeniem zgody na uczestnictwo w Programie jest podpisanie Regulaminu. Przez podpisanie 
Regulaminu Uczestnik Programu wyraża zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową, o której mowa w pkt.6 
Regulaminu. 

8. Ubezpieczyciel oraz podmioty z nim współpracujące przy realizacji Programu mają prawo do przetwarzania 
danych osobowych Uczestników Programu wyłącznie w celach związanych z jego obsługą. 

9. Program nie ma zastosowania do Klientów Banku, którzy odstąpili od Umowy Pożyczki Gotówkowej. 
10. Regulamin Programu dostępny jest w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Banku 

www.online.citibank.pl i stanowi jedyny dokument określający zasady Programu. 
11. Klient podpisując Regulamin wyraża zgodę na warunki w nim zawarte. 
12. Uczestnik programu nie ponosi kosztu miesięcznej składki z tytułu ochrony ubezpieczeniowej, którą został 

objęty na warunkach określonych w OWU. 
 
_____________________________   _________________________________________   
Data       Imię, Nazwisko i podpis Pierwszego Pożyczkobiorcy 
 
_____________________________   _________________________________________ 
Data       Imię, Nazwisko i podpis Drugiego Pożyczkobiorcy 
 
Oświadczam, iż otrzymałem / łam i zapoznałem / łam się z OWU. 
 
 
_____________________________   ________________________________________ 
Data       Imię, Nazwisko i podpis Pierwszego Pożyczkobiorcy 
 
_____________________________   ________________________________________ 
Data       Imię, Nazwisko i podpis Drugiego Pożyczkobiorcy 

http://www.online.citibank.pl/

