
Regulamin Promocji  
„Tankuj taniej z Motokartą Kredytową Citibank–BP  

w Programie PAYBACK na groupon.pl”  
zwany dalej „Regulaminem”

I. Organizator

Organizatorem Promocji „Tankuj taniej z Motokartą Kredytową Citibank–BP w Programie PAYBACK na groupon.pl” zwanej dalej „Promocją” 
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.

II. Czas trwania Promocji

1. Promocja trwa od 31 sierpnia 2012 r. do 7 września 2012 r. lub do wyczerpania liczby kuponów (2000 szt.).

2. Okres na składanie wniosków internetowych, o których mowa w ust. IV pkt. 2 d, trwa od dnia 31 sierpnia 2012 do dnia 14 września 2012 r.

3. Transakcje objęte zwrotem mogą być dokonywane od momentu aktywacji Karty do 31 grudnia 2012 r. Przy czym zwroty dokonywane 
są zgodnie z harmonogramem określonym w ust. IV pkt. 3.

III. Uczestnicy Promocji

1. Promocją mogą być objęte osoby fizyczne, które od 1 stycznia 2012 roku nie posiadały żadnej głównej Karty Kredytowej Citibank 
i spełniają dodatkowe warunki przewidziane Regulaminem (zwane dalej „Uczestnikami”).

2. Promocja dotyczy osób, którym zostanie wydana główna Motokarta Kredytowa Citibank–BP w Programie PAYBACK („Karta”).

3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

4. Z Promocji wyłączeni są pracownicy Banku oraz osoby zatrudnione przez Bank na podstawie stosunku cywilnoprawnego, tj. osoby 
pozostające w stosunkach wynikających z umów zlecenia, z umów o dzieło, z kontraktów menadżerskich zawartych z Bankiem oraz 
spółek zależnych Banku w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

IV. Zasady uczestnictwa w Promocji

1. Każda osoba, której zostanie przyznana Karta na podstawie wniosku internetowego, do którego link otrzymała razem z potwierdzeniem 
zakupu kuponu na groupon.pl, otrzyma zwrot 99 gr. za każdy litr zakupionego paliwa z zastrzeżeniem ust. IV pkt 6 Regulaminu 
(zwany dalej „Zwrotem”) nie więcej niż 50 zł miesięcznie, przy czym łączna kwota Zwrotu nie więcej niż 200 PLN, na warunkach 
wskazanych w punkcie 2.

2. Uczestnik nabywa prawo do zwrotu, jeśli spełni łącznie wszystkie niżej wymienione warunki:

a) ma co najmniej 21 lat i jest zatrudniony prze obecnego pracodawcę co najmniej 3 m–ce albo co najmniej 25 lat i prowadzi 
działalność gospodarczą co najmniej 2 lata,

b) posiada miesięczny dochód netto co najmniej 1200 zł.
c) zakupi albo otrzyma w prezencie kupon na groupon.pl, uprawniający go do skorzystania z Promocji. Jedna osoba może kupić 

wiele kuponów, które następnie przekaże innym osobom w celu ich wykorzystania. Jedna osoba może zrealizować maksymalnie 
jeden kupon.

d) złoży w okresie od dnia 31 sierpnia 2012 r. do 14 września 2012 r. wniosek internetowy o wydanie Karty („Wniosek”), do którego 
link otrzyma razem z potwierdzeniem zakupu kuponu, przy czym niniejszą Promocją nie będą objęte wnioski o Kartę pochodzące 
z innego źródła w Internecie niż ten, który Uczestnik otrzymał w e–mailu od groupon.pl

e) zostanie mu przyznana przez Bank główna Motokarta Kredytowa Citibank–BP w Programie PAYBACK

3. Zwrot zostanie wypłacony w 4 transzach maksymalnie po 50 zł miesięcznie na aktywny rachunek karty kredytowej do końca 
stycznia 2013 r., po spełnieniu warunków wymienionych w punkcie 2.

I  zwrot za transakcje dokonane w okresie 31 sierpnia 2012  –  30 września 2012 nastąpi do końca października 2012 r.
II  zwrot za transakcje dokonane w okresie 1 października 2012  –  31 października 2012 nastąpi do końca listopada 2012 r.
III  zwrot za transakcje dokonane w okresie 1 listopada 2012  –  30 listopada 2012 nastąpi do końca grudnia 2012 r.
IV  zwrot za transakcje dokonane w okresie 1 grudnia 2012 –  31 grudnia 2012 nastąpi do końca stycznia 2013 r.

 Informacja o kwocie otrzymanego świadczenia dostępna będzie na wyciągu oraz w serwisie bankowości internetowej Citibank Online 
i w CitiPhone.

4. Kwota świadczenia przyznana na aktywny rachunek Karty Kredytowej pomniejszy kwotę zadłużenia na Karcie lub zwiększy ewentualną 
nadpłatę na rachunku Karty.

5. Łączna suma kwoty zwróconej jednemu Uczestnikowi wynosi maksymalnie 200 zł.
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6. Uczestnik Promocji, który spełnił warunki określone w Regulaminie Promocji w ust. IV pkt. 2, otrzyma zwrot 99 gr. za każdy litr paliwa, 
przy czym litr zostanie obliczony jako iloraz kwoty wydanej przez Uczestnika zgodnie z pkt 7 oraz średniej ceny paliwa za miesiąc 
poprzedzający wypłatę. wg niezależnego zestawienia Polskiej Izby Paliw Płynnych. Zwrot dokonywany jest za pełny, wyliczony 
w powyższy sposób, litr paliwa.

7. Transakcje dokonane Kartą, które będą podstawą do przyznania Zwrotu muszą spełnić następujące warunki:

a)  będą Transakcjami bezgotówkowymi w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.,
b)  zostały dokonane w Kraju w kategoriach sklepów oznaczonych następującymi kodami nadawanymi przez Organizacje Płatnicze 

– Merchant Category Code (MCC):
 5983 – Stacje benzynowe
 5542 – Terminale paliwowe automatyczne
 5541 – Stacje serwisowe (także sprzedające paliwo)
 5172 – Sprzedaż paliw
c)  Do wyliczenia Zwrotu brane są pod uwagę transakcje rozliczone, na które nie było zwrotu lub uznania.

8. Transakcje dokonane na stacjach paliw działających przy hipermarketach, nie uwzględnione w liście powyżej IV pkt.7 ppkt. 2, nie 
będą brane pod uwagę przy udzielaniu/obliczaniu Zwrotu

9. Kwoty przekazane w ramach niniejszej Promocji są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 
pkt. 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

10. Bank może odmówić udzielenia kredytu w karcie kredytowej.

11. Kupon nie będzie realizowany bezpośrednio w oddziałach i placówkach Banku. Podstawą skorzystania z Promocji jest wypełnienie 
Wniosku internetowego, do którego link został wysłany razem z potwierdzeniem zakupu kuponu na groupon.pl.

12. W przypadku niespełnienia warunków z IV pkt 2 i nieprzyznania karty na podstawie Wniosku, Doradca Banku może zaproponować 
Uczestnikowi Promocji nabycie dowolnego produktu oferowanego przez Bank na standardowych warunkach, gdzie nie przysługuje 
prawo do Zwrotu.

13. Osoby, które złożyły Wniosek, o którym mowa w pkt.2d powyżej, ale nie została im przyznana przez Bank Motokarta Kredytowa 
Citibank–BP w Programie PAYBACK otrzymają wiadomość potwierdzającą niewykorzystanie kuponu na adres e–mail podany 
we Wniosku. Na tej podstawie mają prawo ubiegać się od Groupon.pl zwrotu opłaty za kupon. Warunkiem koniecznym, by 


