Regulamin Programu Rekomendacji „Poleć pożyczkę gotówkową Citi Handlowy”

§1 Organizator Programu
Organizatorem Programu Rekomendacji „Poleć pożyczkę gotówkową Citi Handlowy” („Program”) jest Bank
Handlowy S.A. w Warszawie 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 numerem
KRS0000001538; NIP 526-526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych,
kapitał został w pełni opłacony („Bank”).

§2 Czas trwania Programu
Program trwa od 5 stycznia 2015 r. do 31 stycznia 2015 r., przy czym okres obowiązywania Programu może
zostać przedłużony.
§3 Warunki przystąpienia do Programu
1.

W ramach Programu Klient Banku („Polecający”) może zarekomendować wskazaną przez siebie osobę
(„Polecony”) do otwarcia Pożyczki Gotówkowej („Pożyczka”).

2.

Polecający i Polecany zwani są dalej Uczestnikami.

3.

Przystąpienie do Programu uznaje się za skuteczne, gdy:
1) Polecający wypełni formularz zgłoszeniowy do Programu w wersji elektronicznej dostępny na stronie
internetowej www.citihandlowy.pl lub w wersji papierowej dostępny w oddziałach Banku i w punktach
bezpośredniej sprzedaży produktów bankowych Banku lub zgłaszając rekomendację na nagrywanej
bankowej linii telefonicznej, oraz spełnione zostaną warunki określone w ust. 4-7, przy czym nie
zachodzą przesłanki określone w ust. 8, lub
2) Polecony, przed złożeniem wniosku o Pożyczkę, powoła się na Program i poda dane Polecającego
określone w ust. 5 pkt. 2), oraz spełnione zostaną warunki określone w ust. 4-7 przy czym nie
zachodzą przesłanki określone w ust. 8.

4.

Do Programu może przystąpić:
1) Polecający, jeśli w chwili przystępowania do Programu korzysta z minimum jednego z produktów
oferowanych przez Bank,
2) Polecony, jeśli w chwili przystępowania do Programu oraz w okresie 3 miesięcy przed przystąpieniem
do Programu nie posiadał żadnych produktów oferowanych przez Bank.

5.

Przekazanie Bankowi danych Polecającego i Polecanego w ramach Programu („Rekomendacja”) musi
zostać dokonane zgodnie z następującymi warunkami:
1) W przypadku przystąpienia do Programu przez Polecającego w sposób opisany w ust. 3 pkt. 1),
Polecający poda swoje imię, nazwisko i numer PESEL, oraz poda następujące dane Poleconego:
imię, nazwisko i numer telefonu oraz powiadomi Poleconego o podaniu jego danych Bankowi.
2) W przypadku powołania się na Program przez Polecanego przed wnioskowaniem o Pożyczkę,
Polecony poda następujące dane Polecającego: imię, nazwisko oraz numer PESEL oraz powiadomi
Polecającego o podaniu jego danych Bankowi.
3) Rekomendacja musi być przekazana Bankowi przed złożeniem wniosku o Pożyczkę przez
Poleconego.

6.

Polecony w momencie wnioskowania o Pożyczkę wyrazi zgodę na przekazanie Polecającemu informacji
objętych tajemnicą bankową dotyczących spełnienia przez Poleconego warunków, od których uzależnione
jest przyznanie Nagrody. Zgoda będzie przekazana w formie pisemnej poprzez złożenie podpisu na
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właściwym oświadczeniu lub ustnie na nagrywanej bankowej linii telefonicznej w momencie składania
wniosku o Pożyczkę.
7.

Z Programu mogą skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne.

8.

Z Programu wyłączone są osoby zatrudnione przez Bank na podstawie umowy o pracę lub na podstawie
stosunku cywilnoprawnego, tj. osoby pozostające w stosunkach wynikających z umów zlecenia, z umów o
dzieło, z kontraktów menadżerskich zawartych z Bankiem oraz spółkami zależnymi Banku w rozumieniu
ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Dodatkowo z Programu wykluczeni są
pracownicy firm outsourcingowych, prowadzący bezpośrednią sprzedaż produktów Banku.

§4 Nagrody
1.

Za każdą Pożyczkę wypłaconą przez Bank na podstawie Rekomendacji Polecającego, po spełnieniu
odpowiednio warunków opisanych w punktach poniżej, Uczestnicy otrzymują następujące Nagrody:
1)

Polecający otrzymuje Kupon Premiowy Pass Sodexo o wartości 200 zł („Kupon”) pod warunkiem,
że:
a. Polecony po zawarciu umowy Pożyczki Gotówkowej nie odstąpi od niej w ciągu 14 dni od daty
zawarcia umowy,
b. na dzień przyznania Kuponu Polecający będzie posiadaczem minimum jednego z produktów
oferowanych przez Bank.
c.

2)

Polecony w momencie wnioskowania o Pożyczkę wyrazi zgodę na przekazanie Polecającemu
informacji potwierdzających spełnienie przez Poleconego warunków, od których uzależnione
jest przyznanie Nagrody dla Polecającego.

Polecony, który zawrze z Bankiem umowę o Pożyczkę Gotówkową na podstawie Programu
Rekomendacji, otrzymuje Kupon Premiowy Pass Sodexo o wartości 100 zł („Kupon”) pod
warunkiem, że nie odstąpi od Pożyczki w ciągu 14 dni od zawarcia umowy o Pożyczkę Gotówkową.

2.

Do każdej Nagrody wymienionej w §4 ust. 1, Bank ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną o wartości
odpowiadającej kwocie należnego podatku dochodowego od łącznej wartości przyznanych nagród, z
zastrzeżeniem §6.

3.

Regulamin dotyczący zasad korzystania z Kuponów Premiowych Pass Sodexo, jak również informacja
dotycząca
punktów
akceptujących
dostępna
jest
na
stronie
internetowej
https://dlaciebie.sodexo.pl/kupony.

§5 Zasady Przyznawania Nagród
1. Polecający otrzyma Kupon za Pożyczkę z zachowaniem poniższych zasad:
1) Umowa Pożyczki zostanie zawarta między Poleconym i Bankiem wskutek przystąpienia do Programu
przez Poleconego;
2) Bank przekaże Polecającemu Kupon za Pożyczkę przesyłką poleconą na ostatni podany Bankowi
adres korespondencyjny najpóźniej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym spełnione zostaną warunki, o których mowa powyżej;
3) Kupony dla Polecającego są przyznawane odrębnie za każdą Pożyczkę;
4) Do każdego Kuponu wydanego w ramach Programu, Bank ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną o
wartości odpowiadającej kwocie należnego podatku dochodowego od łącznej wartości przyznanych
Polecającemu świadczeń, z zastrzeżeniem § 6.
2. Polecony otrzyma Kupon za Pożyczkę z zachowaniem poniższych zasad:
1) Umowa o Pożyczkę zostanie zawarta między Poleconym i Bankiem wskutek przystąpienia do
Programu przez Poleconego;
2) Bank przekaże Poleconemu Kupon za Pożyczkę przesyłką poleconą na ostatni podany Bankowi
adres korespondencyjny najpóźniej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym spełnione zostaną warunki, o których mowa powyżej;
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3) Kupony dla Poleconego są przyznawane odrębnie za każdą otwartą Pożyczkę;

§6 Podatek
1. Nagrody w ramach Programu podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym
zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.).
2. Podatek o którym mowa w ust. 1 powyżej zostanie pobrany przez Bank z przyznanej dodatkowej nagrody
pieniężnej, o której mowa w §4 ust. 2.
§7 Postanowienia końcowe
1. Polecający i Polecony nie mają żadnych umocowań ani zezwoleń do promowania Programu drogą
internetową, audiowizualną lub w innej formie dystrybucji materiałów drukowanych, w tym poprzez użycie
znaków towarowych używanych przez Bank oraz nie mogą wykorzystywać Programu do działalności
zarobkowej.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia umowy
Pożyczki Gotówkowej. 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, 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 „Poleć pożyczkę gotówkową Citi Handlowy”.
3. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
4. Regulamin Programu wchodzi w życie z dniem 5 stycznia 2015 r.
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Banku www.citihandlowy.pl.
6. W przypadku Poleconego Program Rekomendacji nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi
przez Bank dla Pożyczki Gotówkowej.
7. Program o takich samych lub podobnych warunkach może powtarzać się w przyszłości.
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