Citigold Select

REGULAMIN KONKURSU
„Citigold Select dla członków PZ GOLF”
(dalej „Regulamin”)
I. Organizator
1.

Organizatorem Konkursu 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 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 („Bank”).

2.

Konkurs „Citigold Select dla członków PZ GOLF” („Konkurs”) organizowany jest przez Bank w oparciu o niniejszy Regulamin.
Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

3.

Nad przebiegiem Konkursu nadzór sprawuje Komisja Konkursowa.

II. Czas trwania Konkursu
1.

Konkurs trwa od 16 lipca 2012 r. do 30 listopada 2012 r.

III. Warunki uczestnictwa
1.

2.

W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie („Uczestnik”), które:
a.

nie były posiadaczami ani współposiadaczami Konta Osobistego Citibank lub Konta Super/Oszczędnościowego Citibank w ciągu
trzech miesięcy poprzedzających rozpoczęcie Konkursu,

b.

w czasie trwania Konkursu zawrą Umowę Rachunku Bankowego ,,Konto Osobiste Citibank’’ za wyjątkiem typu Konta CitiKonto
Direct, CitiKonto, CitiOne (,,Konto’’),

c.

są posiadaczami ważnej legitymacji HCP Polskiego Związku Golfa, na której widnieją dane osobowe tożsame z danymi posiadacza
„Konta” otwartego w czasie trwania Konkursu.

W Konkursie nie mogą brać udziału Klienci Banku będący jednocześnie pracownikami Banku oraz osoby bedące stronami umów
cywilnoprawnych z Bankiem lub spółkami zależnymi Banku w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych.

IV. Zasady Konkursu:
1.

Laureatami Konkursu zostanie:
a.

30 posiadaczy Konta, którzy nie później niż do 31 sierpnia 2012 r. jako pierwsi zawrą Umowę Rachunku Bankowego ,,Konto
Osobiste Citibank’’ za wyjątkiem typu Konta CitiKonto Direct, CitiKonto, CitiOne – laureaci otrzymają nagrodę rzeczową (,,Nagroda
powitalna’’) o wartości nie mniejszej niż 100 PLN, ale nie większej niż 200 PLN, z zastrzeżeniem pkt. V. 6.

b.

20 posiadaczy Konta, którzy w czasie trwania Konkursu, nie później jednak niż do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego
następującego po miesiącu otwarcia Konta, jako pierwsi zasilą Konto kwotą min. 40 000 PLN z tytułu wynagrodzenia lub zgromadzą
średniomiesięczne saldo na wszystkich rachunkach w wysokości minimum 1 500 000 PLN – otrzymają kij golfowy typu putter
(,,Nagroda główna’’) o wartości nie mniejszej niż 400 PLN, ale nie większej niż 800 PLN, z zastrzeżeniem pkt. V. 6.

2.

Nagrody podlegają opodatkowaniu 10–procentowym podatkiem zryczałtowanym zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.).

3.

Do każdej nagrody Organizator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną o wartości odpowiadającej kwocie należnego podatku dochodowego
od łącznej wartości przyznanej nagrody. Podatek zostanie pobrany przez Organizatora z części pieniężnej przyznanych nagród.
Zapis znajdzie zastosowanie również w stosunku do zdania pierwszego w pkt V 5.

4.

Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę powitalną i jedną Nagrodę główną.

5.

W przypadku Konta prowadzonego dla więcej niż jednego posiadacza, nagrodę może otrzymać tylko jeden współposiadacz Konta.

V. Powiadomienie o nagrodach
1.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi decyzją Komisji Konkursowej najpoźniej do 20 grudnia 2012 r.

2.

Informacja o przysługującej nagrodzie zostanie przekazana w formie elektronicznej na adres e–mail lub numer telefonu komórkowego
Uczestnika wskazanych we wniosku o otwarcie Konta w terminie:

3.

a.

do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia Konta – dotyczy laureatów Nagrody powitalnej,

b.

w ciągu 10 dni roboczych od momentu rozstrzygnięcia Konkursu określonego w pkt V 1 – dotyczy laureatów Nagrody głównej.

Bank przekaże nagrody pocztą kurierską na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany we wniosku o otwarcie Konta:
a.

Nagrodę powitalną najpóźniej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym spełnione zostały
warunki określone w pkt IV 1 a.

b.

Nagrodę główną najpóźniej w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu rozstrzygnięcia Konkursu określonego
w pkt V 1.

4.

W przypadku nieodebrania nagrody przez Uczestnika w terminie 30 dni od daty wysłania nagrody przez Bank, Uczestnik traci prawo
do nagrody.

5.

W przypadku braku możliwości wysłania Uczestnikowi nagrody w związku z niedostępnością nagrody wymienionej w pkt IV 1 b.,
Bank zobowiązuje się wypłacić jej równowartość, poprzez uznanie Konta Uczestnika w terminie wskazanym w pkt V 3 b. Regulaminu.
Bank nie wypłaci równowartości pieniężnej nagrody na życzenie Klienta.

6.

Nagrody nie zostaną przekazane Uczestnikowi, w przypadku, gdy w dniu przekazania nagrody lub należnej jej równowartości,
Uczestnik nie będzie posiadał Konta lub umowa o Konto będzie w trakcie okresu wypowiedzenia.

1.

Regulamin jest jedynym dokumentem określającym warunki Konkursu.

2.

W pozostałych kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia „Regulaminu Rachunków
Bankowych”.

3.

Organizator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Uczestników w zakresie i w celach związanych z Konkursem
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4.

Konkurs nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi oferty Konta.

5.

Regulamin będzie doręczany Uczestnikom przez Opiekuna Klienta.

6.

Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2012 r.

7.

Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika w razie nieprzestrzegania przez niego przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia
niniejszego Regulaminu.

8.

Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać w formie i na zasadach określonych w Regulaminie Rachunków Bankowych.

9.

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany lub przerwania Konkursu w całości lub części w dowolnym czasie. Bank poinformuje Uczestnika
o zmianie Regulaminu doręczając jego zmienioną wersję przez Opiekuna Klienta. Zmiany do Regulaminu nie będą miały zastosowania
do Uczestników Konkursu, którzy do niego przystąpili przed wprowadzeniem zmian oraz nie naruszą ich praw nabytych wynikających
z Konkursu.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 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 Citigold Select są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do podmiotów z grupy Citigroup Inc. Niniejszy materiał
reklamowy został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
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VI. Postanowienia końcowe

