Formularz zamiany Karty Kredytowej Citibank
na Kartę Kredytową Citibank PremierMiles

Dane osobowe Posiadacza Karty Kredytowej Citibank: imię i nazwisko

PESEL



Numer Karty Kredytowej Citibank (głównej), która ma być zamieniona na PremierMiles

Wnioskuję o wydanie Karty Kredytowej Citibank PremierMiles, wydanej w systemie MasterCard, wraz z kartami dodatkowymi dla wszystkich
osób, które posiadały karty dodatkowe dla karty o numerze podanym powyżej wraz z zachowaniem obecnego statusu funkcjonalności karty,
usług dodanych i ubezpieczeń.
Oświadczam, że otrzymałem/łam i zapoznałem/łam się z Zasadami Wykonywania Świadczeń Concierge oraz akceptuję ich postanowienia.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne objęcie mnie usługami typu Concierge, co jest warunkiem niezbędnym realizacji tych usług.
Upoważniam Bank Handlowy w Warszawie S. A. z siedzibą w Warszawie do przekazania moich danych osobowych objętych tajemnicą bankową
(imię i nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny) firmie Inter Partner Assistance Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68;
00-838 Warszawa w celu rozpatrzenia reklamacji usług Concierge.
Przyjmuję do wiadomości, że niezbędnym warunkiem uczestnictwa w Programie lojalnościowym PremierMIles jest akceptacja Regulaminu
Programu lojalnościowego dla Karty Kredytowej Citibank PremierMiles, który wraz z Zasadami Wykonywania Świadczeń Concierge zostanie
mi przesłany wraz z Kartą Kredytową Citibank PremierMiles. W przypadku braku akceptacji dla doręczonych wzorców mam prawo wypowiedzieć
Umowę o kartę w najbliższym terminie wypowiedzenia albo wnioskować o inny typ karty. Brak wypowiedzenia Umowy i wnioskowania o inny
typ karty w okresie 30 dni od doręczenia wzorców, oznacza moją zgodę na ich obowiązywanie.
Regulamin Programu lojalnościowego dla Karty Kredytowej Citibank PremierMiles jest dostępny na stronie internetowej Banku
www.online.citibank.pl


Miejscowość

Data i podpis Posiadacza karty

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 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. Citi Handlowy oraz znak graficzny Citi są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do podmiotów z grupy Citigroup Inc. Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane
znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych.
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Zgodnie z Regulaminem Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A., Bank może zwrócić się z prośbą o przedłożenie
innych dokumentów uzupełniających oraz zastrzega sobie prawo do potwierdzenia danych zawartych w niniejszym wniosku oraz informuje,
że może odmówić akceptacji wniosku.

