
REGULAMIN PROGRAMU

„100% RABATU NA BILET ZTM”

DLA POSIADACZY MIEJSKIEJ KARTY KREDYTOWEJ CITIBANK 

I. Organizator

Organizatorem Programu jest Bank Handlowy w Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 16, 00-923 Warszawa, 

wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000001538 prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 526-030-02-91, wysokość 

kapitału zakładowego wynosi 522.638.400,00 złotych, kapitał w pełni opłacony, zwany dalej „Bankiem”.

II. Warunki skorzystania z Programu

2.1 Korzystającymi z Programu (zwani dalej „Korzystającymi”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadają 

pełną zdolność do czynności prawnych oraz, które w okresie obowiązywania Programu są stroną obowiązującej Umowy o Kartę 

Kredytową Citibank, na podstawie której korzystają z głównej Miejskiej Karty Kredytowej Citibank (zwanej dalej „Kartą”).

III. Zasady Oferty

3.1 Za każdy 1 zł kwoty Transakcji bezgotówkowej (w znaczeniu nadanym w §1 Regulaminu Kart) prawidłowo i ostatecznie zaksięgowanej 

w ciężar Rachunku Karty Bank naliczy Korzystającemu 1 punkt.

3.2 Korzystający może wystąpić o wydanie Kart dodatkowych do Karty. Bank nalicza Korzystającemu 1 punkt za każdy 1 zł kwoty transakcji 

dokonanej Kartą dodatkową na warunkach określonych w  pkt 3.1.

3.3 Po dokonaniu zakupu Kartą dowolnego ze wskazanych w Tabeli w pkt. 3.4 niniejszego Regulaminu długookresowego imiennego 

biletu ZTM Korzystający zgłasza za pośrednictwem CitiPhone dyspozycję do Banku o wymianę zgromadzonych punktów na zwrot 

pełnej ceny zakupionego Kartą biletu podając:

3.3.1 Dzień, miesiąc i rok transakcji zakupu biletu, przy czym transakcja musi zostać przeprowadzona nie dawniej niż 12 miesięcy 

przed złożeniem dyspozycji

3.3.2 Kwotę transakcji zakupu biletu

3.3.3 Rodzaj zakupionego biletu, którego dotyczy wymiana punktów.

3.4 Rodzaje biletów ZTM podlegające Regulaminowi. 

30 dniowy, normalny, na wszystkie linie, ważny w strefie 1

30 dniowy, ulgowy, na wszystkie linie, ważny w strefie 1

30 dniowy, normalny, na wszystkie linie, ważny w strefie 1 i 2

30 dniowy, ulgowy, na wszystkie linie, ważny w strefie 1 i 2

90 dniowy, normalny, na wszystkie linie, ważny w strefie 1

90 dniowy, ulgowy, na wszystkie linie, ważny w strefie 1

90 dniowy, normalny, na wszystkie linie, ważny w strefie 1 i 2

90 dniowy, ulgowy, na wszystkie linie, ważny w strefie 1 i 2

30 dniowy, normalny, na jedną linie, ważny w strefie 1

30 dniowy, ulgowy, na jedną linie, ważny w strefie 1

30 dniowy, normalny, na jedną linie, ważny w strefie 1 i 2

30 dniowy, ulgowy, na jedną linie, ważny w strefie 1 i 2

Seniora

3.5 Wymiana punktów powoduje uznanie Rachunku Karty Korzystającego kwotą ceny zakupionego biletu ZTM oraz pomniejszenie salda 

punktowego zgodnie z przelicznikiem 1 punkt – 0,01 zł zwrotu. Wymiana nie zostanie dokonana w przypadku niewystarczającego 

salda punktów. Pojedynczy zakup biletu uprawnia Korzystającego do jednorazowej wymiany punktów.

3.6 Liczba zgromadzonych punktów w okresie rozliczeniowym oraz saldo punktowe prezentowane są na Wyciągu z Karty.

3.7 Zgromadzone punkty są ważne przez 36 miesięcy od daty naliczenia. W przypadku zmiany typu Karty na inny punkty wygasają. 

Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy o Kartę Kredytową Citibank powoduje wygaśniecie naliczonych punktów. 

3.8 Jednorazowe świadczenie otrzymane przez Korzystającego w ramach Programu korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego 

od osób fizycznych do kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

IV. Czas obowiązywania oferty

4.1 Program rozpoczyna się 4 października 2010 r. i obowiązuje na czas nieokreślony.
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4.2 Bank uprawniony jest do zakończenia Programu w każdym czasie. Zakończenie Programu zostanie ogłoszone na stronie  

www.online.citibank.pl z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Punkty zebrane do dnia zakończenia Programu Korzystający może 

wymienić na zasadach określonych niniejszym Regulaminem do ich wygaśnięcia zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 3.5.

4.3 Bank uprawniony jest do zmiany zasad Programu w każdym czasie. Zmiana zasad Programu zostanie ogłoszona na stronie  

www.online.citibank.pl z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Punkty zebrane do dnia zmiany zasad Programu Korzystający może 

wymienić na zasadach określonych niniejszym Regulaminem w brzmieniu obowiązującym przed zmianą zasad Programu do ich 

wygaśnięcia zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 3.5, chyba, ze nowe zasady Programu przewidują korzystniejszy dla Korzystającego 

sposób wymiany punktów.

V. Postanowienia końcowe

5.1 Zasady Programu określa wyłącznie niniejszy Regulamin, którego treść dostępna jest również na stronie www.online.citibank.pl.

5.2 Postanowienia niniejszego Regulaminu nie uchybiają postanowieniom Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego 

w Warszawie S.A. (zwanego „Regulaminem Kart”).

5.3 Wszelkie terminy pisane wielką litera i niezdefiniowane odmiennie w niniejszym Regulaminie maja znaczenie nadane im w Regulaminie 

Kart. 

5.4 Korzystający z Programu mogą otrzymać informacje bądź złożyć reklamacje dzwoniąc do CitiPhone pod numer telefonu 22 692 

2484 lub 801 32 2484 (koszt połączenia wg taryfy operatora + VAT).

5.5 Regulamin Programu wchodzi w życie z dniem 4 października 2010 r.


