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PROMOCJA „Zostań zwycięzcą z Kartą Kredytową Citi 

Simplicity” W PIGUŁCE 

 

Promocja polega na przyznaniu nagród gwarantowanych dla każdego uczestnika, który spełni 

warunki promocji (założenie karty, logowanie do bankowości online oraz płatności kartą) w 

postaci voucherów na 250 zł do Biedronki.  

Dodatkowo, każdy kto wymyśli hasło reklamowe będzie brał udział w konkursie, w którym 

zwycięzca odbierze nagrodę w postaci 250 000 zł, a osoby wyróżnione – 200 smartphonów 

Samsung Galaxy A6 Dual 2018.  

CZAS TRAWANIA PROMOCJI – 27.07.2018 r. – 01.10.2018 r. (to czas, w którym 

musimy zdążyć wypełnić chociaż formularz zgłoszeniowy – resztę formalności można 

załatwić później)  

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI – osoba, która od 1.06.2015 r. nie posiadała 

(i obecnie nie posiada) żadnej głównej karty kredytowej w Citibanku. Każda osoba musi 

spełnić warunki dodatkowe:  

 osoba fizyczna - wiek min. 18 lat, zatrudnienie w obecnym zakładzie pracy min. 3 miesiące 

oraz dochód wynosi min. 1 200 zł netto; 

 osoba prowadząca firmę - min. 2 lata oraz mająca min. 18 lat oraz dochód min. 2 500 zł; 

 emeryci/renciści osiągający dochód min. 1 200 zł netto. 

JAK SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI?  

#1 KROK do 01.10.20018 r. – wypełniamy formularz zgłoszeniowy (jeżeli chcemy brać 

udział w konkursie to dodatkowo wymyślamy hasło reklamowe i wpisujemy je w 

wyznaczonym miejscu); 

#2 KROK – przeprowadzamy rozmowę z konsultantem, a następnie podpisujemy umowę o 

kartę; 

#3 KROK do 30.11.2018 r. – wykonujemy dwa zadania: 

 logujemy się do bankowości online lub aplikacji mobilnej Citibanku; 

 wykonujemy płatności kartą Simpliciti na łączną kwotę min. 1 000 zł – może być to 

jedna płatność lub kilka. Płatności można wykonać w sklepach stacjonarnych lub 

internecie. Płatności mają być wykonane i zaksięgowane.  

 



NAGRODY 

1. voucher 250 zł do Biedronki – trafi do uczestników promocji do końca miesiąca 

następującego po miesiącu spełnienia warunków promocji. Będzie on wysłany w 

systemie bankowości online; 

2. 250 000 zł + 200 smartphonów – o przyznaniu nagród laureaci zostaną powiadomieni 

sms-em oraz poprzez system bankowości online do 16.01.2019 roku.  

WSKAZÓWKI  

 W PROMOCJI ZAKŁADAMY KARTĘ SIMPLICITY; 

 REZYGNUJMY Z NAKLEJKI ZBLIŻENIOWEJ – JEST PŁATNA; 

 KARTA JEST PRZYSYŁANA POCZTĄ I TO JEST DARMOWE; 

 NIE WYKONUJEMY PRZELEWÓW Z KARTY, ANI NIE WYPŁACAMY 

PIENIĘDZY Z BANKOMATU – ZA TO BĘDZIE NALICZANA PROWIZJA; 

 ZAKŁADAMY KARTĘ KREDYTOWĄ WIĘC TRZEBA JĄ SPŁACAĆ W 

TERMINIE CZYLI W CIĄGU 26 DNI OD DNIA WYSTAWIENIA WYCIĄGU.  

 

 

 

 


