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Formularz Zamiany Karty Kredytowej Citibank
na Motokartę Kredytową Citibank-BP w Programie PAYBACK

Dane osobowe Posiadacza Karty Kredytowej Citibank (głównej): 

imię i nazwisko 

PESEL 

Numer Karty Kredytowej Citibank (głównej), która ma być zamieniona  
na Motokartę Kredytową Citibank-BP w Programie PAYBACK

   
Niniejszy wniosek obejmuje również karty dodatkowe wydane do powyższej karty oraz karty o innym numerze wydane w miejsce 

wskazanej karty w wyniku zastrzeżenia, zniszczenia, uszkodzenia lub wymiany karty na nową.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Programu PAYBACK dostępnym m.in. na stacjach benzynowych BP, w Biurze Obsługi 
Klienta PAYBACK oraz na stronie internetowej www.payback.pl i akceptuję jego treść oraz wnioskuję o zarejestrowanie mnie w Programie 
PAYBACK i wymianę posiadanej przeze mnie Karty Kredytowej Citibank o numerze podanym powyżej, a także wymianę wszystkich 
wydanych do niej kart dodatkowych (o ile były wydane) na odpowiadające im Motokarty Kredytowe Citibank-BP w Programie PAYBACK, 
przy zachowaniu dotychczasowych funkcjonalności karty głównej wraz z usługami dodanymi i ubezpieczeniami, o ile były aktywne.

Wyrażam zgodę na poinformowanie mnie o etapach procesu zamiany karty za pomocą wiadomości SMS przesłanej na numer telefonu 
komórkowego zarejestrowanego w Banku.

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. do BP Europa SE, Oddział w Polsce, Kraków z siedzibą w Krakowie, 
przy ul. Jasnogórskiej 1 oraz do Loyalty Partner Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 148 następujących danych: 
(i) niezbędnych do wzięcia udziału w Programie PAYBACK: imię, nazwisko, data urodzenia, ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, 
numer karty kredytowej oraz liczba punktów lojalnościowych wyliczonych przez Bank, oraz (ii) numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego 
i adres e-mail (o ile udzieliłem/am zgody składając podpis pod oświadczeniem Zgoda Marketingowa), w celu umożliwienia rejestracji naliczonych 
punktów lojalnościowych oraz rejestracji i obsługi w Programie PAYBACK prowadzonym przez Loyalty Partner Polska Sp. z o.o. oraz w celu 
prowadzenia Programu PAYBACK na stacjach BP przez BP Europa SE, Oddział w Polsce, Kraków. Ponadto w tym zakresie upoważniam 
Loyalty Partner Polska Sp. z o.o. i BP Europa SE, Oddział w Polsce, Kraków do przetwarzania przekazanych im danych. Administratorem danych 
osobowych w ramach Programu PAYBACK jest Loyalty Partner Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 148 oraz 
BP Europa SE, Oddział w Polsce, Kraków z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 1.

Zobowiązuję się do niezwłocznego zniszczenia obecnie posiadanej Karty Kredytowej Citibank, o której wymianę wnioskuję oraz wszystkich 
kart dodatkowych, które zostały do niej wydane, po otrzymaniu i aktywowaniu nowej Motokarty Kredytowej Citibank-BP w  Programie 
PAYBACK, w sposób uniemożliwiający ich użycie oraz użycie danych, które zawierają.

Chciałbym/chciałabym otrzymać Motokartę Kredytową Citibank-BP w Programie PAYBACK: Silver Gold wraz z kartami dodatkowymi 
dla wszystkich osób, które posiadały karty dodatkowe dla karty o numerze podanym powyżej. Pozostałe funkcjonalności karty wraz 
z usługami dodanymi i ubezpieczeniami pozostają bez zmian.

 Miejscowość i data Podpis Posiadacza karty

Zgoda marketingowa
Niniejszym na warunkach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie 
i przetwarzanie moich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, datę urodzenia, ulicę, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, a także adres e-mail, numer telefonu komórkowego 
lub stacjonarnego, oraz danych o liczbie punktów lojalnościowych przez: (i) BP Europa SE z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 1 dla celów marketingowych i statystycznych oraz dla celów 
analiz rynkowych, jak również (ii) Loyalty Partner Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dla celów marketingowych (w tym otrzymywania informacji o towarach lub usługach innych podmiotów za 
pośrednictwem Loyalty Partner Polska Sp. z o.o.), statystycznych i analiz rynkowych w ramach Programu PAYBACK.
Niniejszym zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) wyrażam również zgodę na otrzymywanie informacji handlowej 
przesyłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Loyalty Partner Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w ramach Programu PAYBACK, jak również przez BP Europa SE z siedzibą 
w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 1.
Swoje dane podaję dobrowolnie i zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści danych, prawie ich poprawiania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych 
danych w celach marketingowych; odwołanie zgody udzielonej Loyalty Partner Polska Sp. z o.o. i BP Europa SE może nastąpić poprzez dostarczenie oświadczenia na adres: Biuro Obsługi Klienta 
PAYBACK ul. Mszczonowska 36, 96-200 Rawa Mazowiecka. 

Podpis osoby składającej oświadczenie 

Zgodnie z Regulaminem Kart Kredytowych Citibank, Bank może zwrócić się z prośba o przedłożenie innych dokumentów uzupełniających oraz zastrzega sobie prawo do: potwierdzenia danych zawartych w niniejszym 
wniosku, przedłużenia okresu rozpatrywania wniosku, nie zaakceptowania wniosku bez podania przyczyn.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany 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 Citibank są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do podmiotów z grupy Citigroup Inc.


