
 

 
 

Warszawa, 09-10-2009 
 

 
Jesienna promocja konta Citi Handlowy z opiek ą medyczn ą  

 
 
Citi Handlowy rusza z jesienn ą odsłon ą Konta z prywatn ą opiek ą 
medyczn ą. Teraz posiadacze Konta Osobistego Citibank wraz z  aktywacj ą 
pakietu medycznego otrzymuj ą 50 zł premii, któr ą mogą przeznaczy ć na 
dowolny cel. Promocja potrwa do 30 listopada 2009 r oku. 
 
Z jesienną promocją konta z prywatną opieką medyczną przekonujemy, Ŝe 
bankowanie z Citi Handlowy naprawdę się opłaca. Sama aktywacja pakietu 
medycznego to moŜliwość skorzystania z profesjonalnej opieki medycznej po 
konkurencyjnej cenie, a do tego extra 50 zł, które klienci mogą przeznaczyć 
choćby na ochronę zdrowia, np. szczepionkę przeciw grypie czy badania 
profilaktyczne przekonuje Remigiusz Hołdys, Dyrektor Departamentu Produktów 
Depozytowych.  
 
Specjalna promocja Citi Handlowy „Zadbaj jesienią o zdrowie swoje i swoich 
bliskich” potrwa od 6 października do 30 listopada. W ramach promocji klienci, 
którzy aktywują pakiet medyczny i opłacą składkę, otrzymają na swoje konto 
osobiste w Citi Handlowy premię w wysokości 50 zł z przeznaczeniem  
na dowolny cel.  
 
Pakiet medyczny oferowany do Konta Osobistego w Citi Handlowy pozwala na 
korzystanie z opieki medycznej w wybranych placówkach medycznych LUX 
MED, Promedis i Medycyna Rodzinna w dwunastu miastach w Polsce 
(Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kraków, Łódź, Opole, Poznań, 
Szczecin, Tychy, Warszawa, Wrocław). Specjalną opieka medyczną posiadacze 
Konta Osobistego mogą objąć trzy osoby bliskie (małŜonek, partner, dzieci).  
W ofercie Citi Handlowy klienci znajdą dwa rodzaje pakietów medycznych  
- Pakiet Podstawowy i Pakiet Pełny. Opłata miesięczna za kaŜdą z opcji 
zróŜnicowana jest ze względu na zakres gwarantowanej opieki oraz placówkę 
oferującą usługi. Tradycyjnie, takŜe i przy tej ofercie premiujemy aktywnych 
posiadaczy Konta Osobistego Citibank. Klienci spełniający jeden z trzech 
warunków mogą wykupić Pakiet Medyczny po specjalnej, niŜszej cenie, wyjaśnia 
Remigiusz Hołdys. Wystarczy tylko, Ŝe co miesiąc na konto klienta wpływać 
będzie wynagrodzenie w wysokości minimum 1 500 zł lub teŜ dokonywać on 
będzie transakcji bezgotówkowych kartą debetową do konta na kwotę co 
najmniej 500 zł albo realizować co najmniej dwa polecenia zapłaty za miesięczne 
rachunki ze swojego konta w Citi Handlowy.  
 
 
 



Pakiety Medyczne do Konta Osobistego w Citi Handlowy:  
 
Pakiet Podstawowy: 

− Placówki: Promedis/Medycyna Rodzinna 
Opłata miesięczna: 22,99 zł (specjalna oferta dla aktywnych klientów) lub 
32,99 zł  
Zakres opieki medycznej: internista / pediatra, ginekolog, okulista, 
dermatolog, ortopeda, oraz wybrane testy medyczne 

− Placówki: LUX MED  
Opłata miesięczna: 44,99 zł (specjalna oferta dla aktywnych klientów) lub 
54,99 zł 
Zakres opieki medycznej: internista / pediatra, ginekolog, okulista, 
dermatolog, ortopeda oraz wybrane testy medyczne i zabiegi 
ambulatoryjne 

 
Pakiet Pełny: 

− Placówki: Promedis/Medycyna Rodzinna  
Opłata miesięczna: 37,99 zł (specjalna oferta dla aktywnych klientów) lub 
47,99 zł  
Zakres opieki medycznej: Pakiet Podstawowy oraz chirurg, alergolog, 
urolog, kardiolog, laryngolog 

− Placówki: LUX MED 
Opłata miesięczna: 84,99 zł (specjalna oferta dla aktywnych klientów) lub 
94,99 zł 
Zakres opieki medycznej: Pakiet Podstawowy oraz chirurg, alergolog, 
urolog, kardiolog, laryngolog, diabetolog, endokrynolog, hematolog, 
neurolog, onkolog, gastrolog, pulmonolog, reumatolog oraz wybrane 
zabiegi rehabilitacyjne 
 

Szczegółowy zakres opieki medycznej dostępnej w ramach Pakietu Medycznego 
dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank określony jest w Regulaminie 
Świadczenia Usług Medycznych LUX MED Sp. z o.o. Informacje na temat oferty 
kont osobistych w Citi Handlowy oraz opisywanych usług moŜna uzyskać na 
stronie www.citihandlowy.pl, dzwoniąc na numer: 19009 oraz w oddziale Citi 
Handlowy.  

# # # 
 

Dodatkowych informacji udzielaj ą: 

Paweł Zegarłowicz, Dyrektor Biura Prasowego, tel. (0-22) 657 72 97 
E-mail: pawel.zegarlowicz@citi.com 
 
Dorota Szostek-Rustecka, e-mail: dorota.szostekrustecka@citi.com, tel. (0-22) 22 690 1049 
 
Bank Handlowy  w Warszawie SA to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce, oferująca pod marką Citi Handlowy bogaty i 
nowoczesny asortyment produktów i usług bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej i detalicznej. Bank Handlowy obsługuje 20 tys. klientów 
korporacyjnych i 800 tys. klientów indywidualnych poprzez nowoczesne kanały dystrybucji oraz sieć ponad 188 oddziałów. W skład grupy 
kapitałowej Banku wchodzą takie podmioty jak: Dom Maklerski Banku Handlowego i Handlowy Leasing. PrzynaleŜność do Citigroup, 
największej na świecie instytucji finansowej, zapewnia klientom Banku Handlowego dostęp do usług finansowych w ponad 100 krajach. 
Dodatkowe informacje moŜna uzyskać na stronie internetowej www.citihandlowy.pl. 

  

Citi  (NYSE:C) to wiodąca globalna firma świadcząca usługi finansowe. Obsługuje około 200 milionów klientów indywidualnych, 
korporacyjnych, rządowych i instytucjonalnych w ponad 100 krajach. Zapewnia bogaty wachlarz produktów i usług finansowych, jak 
bankowość komercyjna i inwestycyjna, bankowość detaliczna, kredytowanie, ubezpieczenia, usługi na rynków papierów wartościowych i 
zarządzanie aktywami. Główne marki pod znakiem handlowym Citigroup to Citibank, CitiFinancial, Primerica, Smith Barney i Banamex. 
Dodatkowe informacje moŜna uzyskać na stronie internetowej www.citigroup.com. 
 


