Citi – Twoje miejsce
do wymiany walut.
Wszystkie rozwiązania walutowe
w jednym miejscu.

Rozwiązania walutowe w Citi Handlowy
Rozpocznij swoją przygodę z walutami i skorzystaj z możliwości, jakie daje Citi Handlowy w tym zakresie!

Twój Kantor

Kontakt z Dealerem

Zaloguj się do bankowości elektronicznej
lub aplikacji mobilnej i w prosty sposób
zlecaj wymianę walut na atrakcyjnych
warunkach. Poza wymianą natychmiastową
uzyskasz dostęp do Zleceń Warunkowych i
Powiadomień o kursie.

Jesteśmy dla Ciebie dostępni w dni
robocze od 9:00 do 16:30. Możesz uzyskać
dla siebie indywidualnego Dealera który
będzie dla Ciebie obserwował ruchy walut
i informował Cię o istotnych wydarzeniach
na rynku walutowym.

Usługa jest dostępna dla wszystkich
Klientów banku z rachunkami walutowymi
dla kwot już od równowartości 1 USD, bez
dodatkowego logowania.

Citibank Global Wallet

Konta walutowe
Konta walutowe w EUR, USD, GBP i CHF
umożliwiające płatności w tych walutach
jedną kartą debetową bez kosztów
przewalutowania.

Automatyczny wybór odpowiedniego
konta walutowego w momencie
dokonywania transakcji w walucie obcej,
bez konieczności przepinania karty dzięki
usłudze Citibank Global Wallet.

Negocjacje telefoniczne
Negocjuj kursy bezpośrednio z Dealerem
walutowym i wymieniaj waluty na Twoich
warunkach. Usługa od 100 000 PLN lub
równowartości w walutach obcych.

Poszukujesz specjalisty od wymiany walut?
Możesz uzyskać dostęp do naszych specjalistów walutowych, którzy pomogą Ci
w znalezieniu najlepszych rozwiązań walutowych odpowiadających Twoim potrzebom.
Wysoko wykwalifikowani eksperci szczegółowo wyjaśnią każde z naszych rozwiązań i usług.
Mogą również poinformować Cię o aktualnych prognozach rynkowych udostępnianych
przez Analityków Citi, zapewniając szybki dostęp do odpowiedniej wiedzy rynkowej.

Skontaktuj się z nami:
Wejdź na https://www.citibank.pl/konta/citi-kantor.html
lub zadzwoń na +48 22 692 9865/66 (od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-16:30).

Zlecenia walutowe
Wymieniaj waluty dokładnie wtedy, gdy tego potrzebujesz.

Aby wspierać Twój międzynarodowy
styl życia, Citi Handlowy oferuje konta
depozytowe w PLN, 14 walutach oraz usługę
Citi Kantor. Wymieniaj waluty gdziekolwiek
jesteś – wystarczy zalogować się do
Citi Kantor w bankowości elektronicznej
Citibank® Online lub aplikacji Citi Mobile
i przejść do modułu Citi Kantor.
• Dostępne dla kwot od 1 USD (lub
równowartość w innych walutach)!
• Atrakcyjne warunki wymiany walut
i kursy konkurencyjne do kantorów
internetowych.
• Możliwość kupna lub sprzedaży walut po
wskazanym przez Ciebie kursie (usługa
Zlecenie Walutowe Warunkowe) – zlecenia
realizowane automatycznie gdy tylko na
rynku pojawi się możliwość realizacji zlecenia.
• Powiadomienia SMS i/lub e-mail o
wystąpieniu kursu walutowego.
• Zaawansowane zlecenia typu Stop, Limit,

If Done, IF/OCO.

Dostępne rachunki:
Złoty polski (PLN),
Dolar amerykański (USD),
Funt brytyjski (GBP),
Euro (EUR),
Frank szwajcarski (CHF)

Wymieniasz waluty poza
Citi Handlowy?
Powiedz nam, jakie masz warunki i sprawdź
możliwość otrzymania indywidualnych
kursów wymiany w Citi Kantorze!
Zespół wyspecjalizowanych specjalistów
walutowych Citi służy pomocą w wymianie
walut na dedykowanej linii telefonicznej
w przypadku transakcji od 100 000 PLN
(lub równowartości w innej walucie).

PROSTA WYMIANA WALUT

Citibank® Online

Citi Mobile®

Więcej informacji o Citi Kantor:

Skontaktuj się z naszym dealerem walutowym:

Wejdź na https://www.citibank.pl/konta/citi-kantor.html

+48 22 692 98 66

Opiekun Klienta

Dealer walutowy

Zlecenia walutowe warunkowe
Świat jeszcze nigdy nie był tak otwartym miejscem jak teraz. Warto dywersyfikować swój portfel pod kątem posiadanych walut, jednak nie zawsze obecny kurs może
Ci odpowiadać. Mamy na to rozwiązanie! Zlecenie walutowe warunkowe umożliwia wybór kursu docelowego, czyli kursu, po którym zrealizuje się transakcja jeśli zostaną
spełnione postawione przez Ciebie warunki.

Jak działa zlecenie walutowe
warunkowe?
• Zaloguj się do Citi Bank Online
lub zadzwoń do swojego Dealera
Walutowego i wybierz parametry
Zlecenia walutowego warunkowego.
• Po złożeniu zamówienia środki te
nie będą dostępne dla żadnych innych
transakcji i wypłat, dopóki zamówienie
nie zostanie anulowane bądź
zrealizowane.
• Zlecenie walutowe warunkowe realizują
się automatycznie, dokładnie wtedy
gdy na rynku dostępny będzie określony
przez Ciebie kurs. Datę wygaśnięcia
zlecenia określasz sam!
• Masz do dyspozycji zaawansowane
narzędzie do ustawiania Zleceń
walutowych warunkowych, dostępne

są zlecenia typu Stop, Limit, If Done, IF/
OCO. W dalszej części są one dokładnie
wytłumaczone, lecz jeśli dalej masz
wątpliwości co do ich działania to
skontaktuj się z naszym Specjalistą
ds. Wymiany walut.

Zlecenie walutowe to
rozwiązanie dla Ciebie, jeśli:
• Czekasz na konkretny kurs walutowy,
• Chciałbyś, żeby transakcja została
zawarta na Twoich warunkach
automatycznie, nawet gdy śpisz lub nie
masz dostępu do komputera/telefonu,
• Chcesz zbudować strategię walutową
i powiązać kilka zleceń (limit, spot,
if done, order cancels order).

Wymieniasz waluty poza Citi Handlowy?
Powiedz nam, jakie masz warunki i sprawdź możliwość otrzymania indywidualnych kursów
wymiany w Citi Kantorze!

Więcej informacji o Citi Kantor:

Skontaktuj się z naszym dealerem walutowym:

Wejdź na https://www.citibank.pl/konta/citi-kantor.html

+48 22 692 98 66

Zlecenie Walutowe Warunkowe: Limit
Ustaw automatyczne zlecenie kupna/sprzedaży waluty po kursie korzystniejszym niż obecnie dostępny.

Zlecenie typu Limit

Zlecenie sprzedaży z Limitem

Zlecenie kupna z Limitem

Określ kurs walutowy, który jest
korzystniejszy niż obecny poziom.
W ten sposób możesz dążyć do uzyskania
większej ilości środków w drugiej
walucie niż gdybyś dokonał transakcję
natychmiastowo. Składasz jedno zlecenie
- kupno lub sprzedaż waluty - a my
dokonujemy transakcji, jeśli waluta
osiągnie pożądany poziom w określonym
czasie. Jeśli tak się nie stanie, zlecenie
wygasa.

Jeśli chcesz sprzedać walutę drożej niż obecny kurs, możesz użyć
Zlecenia kupna. Przykład dla pary USD/PLN.

Jeśli chcesz kupić walutę taniej niż obecny kurs, możesz użyć
zlecenia kupna. Przykład dla pary USD/PLN.
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Kurs Klienta

Wykonanie
3.90

3.90
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3.75
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Wykonanie
Przykład: Klient posiada USD. Obecny kurs pary USD/PLN to 3.90,
jednak Klient chce sprzedać USD po kursie 4.00. Zlecenie zostanie
zrealizowane dopiero w momencie wystąpienia na rynku kursu 4.00.

Przykład: Klient posiada PLN. Obecny kurs pary USD/PLN to 3.90,
jednak Klient chce kupić USD po kursie 3.75. Zlecenie zostanie
zrealizowane dopiero w momencie wystąpienia na rynku kursu 3.75.

Tenprzykłady, w tym orientacyjne kursy wymiany, mają jedynie charakter poglądowy.

Więcej informacji o Citi Kantor:

Skontaktuj się z naszym dealerem walutowym:

Wejdź na https://www.citibank.pl/konta/citi-kantor.html

+48 22 692 98 66

Zlecenie Walutowe Warunkowe: Stop
Ustaw zlecenie obronne lub spróbuj dołączyć się do „wybicia” ceny.

Zlecenie typu Stop

Zlecenie kupna Stop

Zlecenie sprzedaży StoP

Określ kurs walutowy, który jest mniej
korzystny niż na obecnym poziomie.
W ten sposób możesz dążyć do
ograniczenia strat, w sytuacji gdy kursy
danej waluty mogą dynamicznie się
umocnić lub osłabić. Jest to zlecenie
obronne, wykorzystywane też do tzw.
„gry na wybicie kursu”. Składasz jedno
zlecenie - kupno lub sprzedaż waluty
- a my dokonujemy transakcji, jeśli waluta
osiągnie pożądany poziom w określonym
czasie. Jeśli tak się nie stanie,
zlecenie wygasa.

Jeśli chcesz sprzedać walutę, a obawiasz się jej nagłego osłabienia,
możesz użyć Zlecenia Sprzedaży typu Stop. Jest to zlecenie
obronne, kurs wymiany jest gorszy niż aktualny kurs.
Przykład dla pary USD/PLN.

Jeśli chcesz kupić walutę, a obawiasz się jej dynamicznego
umocnienia, możesz użyć Zlecenia Kupna typu Stop.
Jest to zlecenie obronne, kurs wymiany jest gorszy niż aktualny
kurs. Przykład dla pary USD/PLN.
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Przykład: Klient posiada PLN. Obecny kurs pary USD/PLN to 3.90,
jednak Klient obawia się że PLN może nagle i dynamicznie się
osłabić i chce się przed tym zabezpieczyć, uważa że przekroczenie
poziomu 4.00 oznaczać będzie gwałtowne osłabienie się PLN
w kierunku 4.50. Zlecenie zakupu USD zostanie zrealizowane
dopierowmomencie wystąpienia na rynku kursu 4.00.

Przykład: Klient posiada USD. Obecny kurs pary USD/PLN to 3.95,
jednak Klient obawia się że USD może nagle i dynamicznie się
osłabić i chce się przed tym zabezpieczyć, uważa że przekroczenie
poziomu 3.80 oznaczać będzie gwałtowne osłabienie się USD w
kierunku 3.00. Zlecenie sprzedaży USD zostanie zrealizowane
dopierowmomencie wystąpienia na rynku kursu 3.80.

Te przykłady, w tym orientacyjne kursy wymiany, mają jedynie charakter poglądowy.

Więcej informacji o Citi Kantor:

Skontaktuj się z naszym dealerem walutowym:

Wejdź na https://www.citibank.pl/konta/citi-kantor.html

+48 22 692 98 66

Zlecenie Walutowe Warunkowe: OCO
Realizacja jednego zlecenia kasuje
drugą dyspozycję.
Jedno anuluje drugie
(Order-Cancels-Other)
Kombinacja dwóch zleceń walutowych
warunkowych, polegająca na tym,
że w przypadku realizacji jednego
ze zleceń drugie zostaje anulowane.
Jako pierwsze zostanie zrealizowane
zlecenie walutowe warunkowe, którego
kurs realizacji wystąpi wcześniej.
Przykład dla pary USD/PLN.

Zlecenie Walutowe Warunkowe: I/OCO
Wyznacz kurs, my zrobimy resztę.
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Przykład: Klient posiada USD. Obecny kurs
pary USD/PLN to 3.95. Klient chce sprzedać
USD na PLN po kursie 4.00, lecz nie chce
ryzykować, że USD spadnie poniżej 3.90.
Ustawia zlecenie sprzedaży USD na PLN na
dwóch poziomach: 4.00 oraz 3.90. Zlecenie
sprzedaży USD zostanie zrealizowane dopiero
w momencie wystąpienia na rynku kursu 4.00
lub 3.90, przy czym pierwsze zlecenie, które
sięwykona automatycznie anuluje drugie.

Jeśli wykonane jedno
anuluje drugie (If done /
Order-Cancels-Other)
Kombinacja trzech zleceń, polegająca
na tym, że zlecenie II i III uznaje się
za aktywne dopiero po realizacji
zlecenia I. W przypadku realizacji
jednego z dwóch pozostałych zleceń
walutowych warunkowych
(II lub III), pozostające zlecenie
walutowe warunkowe zostaje
anulowane. Jako pierwsze zostanie
zrealizowane zlecenie, którego kurs
walutowy wystąpi wcześniej.
Przykład dla pary USD/PLN.

Te przykłady, w tym orientacyjne kursy wymiany, mają jedynie charakter poglądowy.

Więcej informacji o Citi Kantor:

Skontaktuj się z naszym dealerem walutowym:

Wejdź na https://www.citibank.pl/konta/citi-kantor.html

+48 22 692 98 66
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Przykład: Klient posiada USD. Obecny kurs
pary USD/PLN to 3.95. Klient chce sprzedać
USD na PLN po kursie 3.97. Po wykonaniu
tego zlecenia chce zabezpieczyć swoją
pozycję. Chce odkupić USD po kursie 3.93,
ale zabezpiecza się też na wypadek nagłego
umocnienia się USD i zleca jego odkup również
po 4.00. Seria zleceń aktywuje się dopiero
po osiągnieciu kursu 3.97 i wykonaniu się
pierwszego warunku. Następnie dokonuje się
aktywacja zleceń przy poziomach 3.93 oraz
4.00 przy czym wykonanie któregokolwiek
z nich automatycznie anuluje drugie.

Alerty walutowe
Bądź na bieżąco i otrzymuj automatyczne powiadomienia SMS i/lub e-mail, kiedy pojawi się kurs, na który czekasz.

• Alerty Walutowe możesz ustawiać
zarówno za pośrednictwem bankowości
internetowej jak i aplikacji mobilnej,
• W momencie wystąpienia kursu na który
czekasz, powiadomimy Cię sms-em
i/lub mailem,
• Alerty Walutowe możesz dowolnie
edytować i usuwać, ustawiając
powiadomienia na ceny kupna
i/lub sprzedaży,
• Data ważności zależy od Ciebie.
Wybierz dzień wygaśnięcia
powiadomienia lub skorzystaj
z maksymalnego

Więcej informacji o Citi Kantor:

Skontaktuj się z naszym dealerem walutowym:

Wejdź na https://www.citibank.pl/konta/citi-kantor.html

+48 22 692 98 66

CITIBANK GLOBAL WALLET
Płać kartą debetową za zakupy w sklepach internetowych na całym świecie bez kosztów przewalutowania.

Teraz Twoja karta debetowa automatycznie
wybierze jedno z Twoich kont walutowych
dopasowując je do waluty transakcji.
Jeśli płacisz w walucie innej niż waluty,
w których posiadasz konta walutowe,
rekomendujemy podpięcie Twojej karty
debetowej do konta walutowego w EUR.

PŁAĆ

WYPŁACAJ

za zakupy w EUR, USD i GBP
bez kosztów przewalutowania.

gotówkę z dowolnego bankomatu
na całym świecie bez prowizji
Citi Handlowy.

Więcej informacji o Citi GLOBAL WALLET:
Wejdź na https://www.online.citibank.pl/konta/global-wallet.html

Ważne informacje
Dostępne w Citi Kantor zlecenie walutowe oznacza złożone przez Klienta zlecenie zawarcia transakcji natychmiastowej zamiany waluty bazowej na walutę docelową wskazanej przez Klienta kwoty waluty po zaakceptowanym przez
Klienta kursie walutowym. Waluta bazowa to ta, w której Klient posiada środki pieniężne na wskazanym przez Klienta Koncie lub Subkoncie Walutowym. Waluta docelowa, to waluta, na którą mają być zamienione środki pieniężne
w walucie bazowej przy realizacji zlecenia walutowego. W Citi Kantor, złożenie Zlecenia Walutowego może nastąpić w usłudze bankowości elektronicznej Citi Bank Online lub Citi Mobile. Widoczne w Citi Kantor kursy dla Zleceń
Walutowych obejmują prowizję, która zależy od kwoty wymiany i daty. Widoczne w Citi Kantor kursy wymiany dotyczą transakcji od kwoty 1 USD lub równowartości tej kwoty w innych walutach. Składając zlecenie walutowe, Klient
określa: stronę transakcji i parę walutową (sprzedawaną i kupowaną walutę), kwotę transakcji oraz rachunki do rozliczenia transakcji. Przed zawarciem zlecenia walutowego Klient ma możliwość zapoznania się z kursem wymiany oraz
z prezentowanym czasem na akceptację zaproponowanego przez bank kursu. Zawarte zlecenie walutowe nie może być anulowane, a Klient nie może odstąpić od transakcji. Korzystanie z Citi Kantor poza prowizją uwzględnioną
w kursie wymiany jest bezpłatne.
Zlecenie walutowe warunkowe oznacza złożone przez Klienta zlecenie zawarcia transakcji zamiany waluty bazowej na walutę docelową wskazanej przez Klienta kwoty waluty po wskazanym przez Klienta kursie walutowym.
W Citi Kantor, zlecenie walutowe warunkowe może zostać złożone w usłudze bankowości elektronicznej Citi Bank Online lub Citi Mobile na czas określony (maksymalnie 2 miesiące). Zlecenia walutowe warunkowe są realizowane
w dni robocze. W przypadku, jeśli zlecenie oczekuje na realizację, używając Citi Kantor Klient może samodzielnie modyfikować jego parametry (typ, datę wygaśnięcia lub wskazany kurs walutowy realizacji). W przypadku, gdy wskazany
przez Klienta kurs walutowy nie zostanie osiągnięty, zlecenie walutowe warunkowe złożone na czas określony wygasa z upływem terminu, na jaki zostało złożone lub w przypadku jego odwołania przez Klienta. Realizacja zlecenia
walutowego warunkowego następuje w dni robocze, w momencie wystąpienia wskazanego przez Klienta kursu walutowego.
Za pośrednictwem Citi Kantor, Klient może złożyć następujące typy Zleceń Walutowych Warunkowych:
a) zlecenie typu Limit – zawarcie transakcji nastąpi po kursie równym lub wyższym od kursu wskazanego przez Klienta (zlecenie sprzedaży) lub kursie równym lub niższym od kursu wskazanego przez Klienta (dla zlecenia kupna),
b) zlecenie typu Stop – zawarcie transakcji nastąpi po kursie równym lub wyższym od kursu wskazanego przez Klienta (zlecenie kupna) lub kursie równym lub niższym od kursu wskazanego przez Klienta (dla zlecenia sprzedaży).
c) jeśli wykonane (ID) - kombinacja dwóch zleceń walutowych warunkowych, polegająca na tym, że zlecenie II uznaje się za złożone przez Klienta, jeśli zostało zrealizowane zlecenie I;
d) jedno anuluje drugie (OCO) – kombinacja dwóch zleceń walutowych warunkowych, polegająca na tym, że w przypadku realizacji jednego ze zleceń drugie zostaje anulowane, jako pierwsze zostanie zrealizowane zlecenie walutowe
warunkowe, którego kurs realizacji wystąpi wcześniej,
e) jeśli wykonane jedno anuluje drugie (IOCO) – kombinacja trzech zleceń, polegająca na tym, że zlecenie II i III uznaje się za złożone przez Klienta po wykonaniu zlecenia I, w przypadku realizacji jednego z dwóch pozostałych zleceń
walutowych warunkowych (II lub III), trzecie pozostałe zlecenie walutowe warunkowe zostaje anulowane. Jako pierwsze zostanie zrealizowane zlecenie, którego kurs walutowy wystąpi wcześniej.
W zakresie obsługi Citi Kantor Klient może korzystać z usługi powiadomień polegającej na przesyłaniu mu komunikatów SMS w ramach usługi Powiadamiania SMS i/lub wiadomości elektronicznych (wiadomości e–mail)
na wskazany przez niego Główny Numer Telefonu Komórkowego i/lub Główny Adres Poczty Elektronicznej, zawierających informacje wskazane przez Klienta podczas aktywacji lub modyfikacji ustawień usługi powiadomień
o wystąpieniu założonego kursu walutowego.
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. 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. Niniejszy
materiał reklamowy został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Więcej informacji o Citi Kantor:

Skontaktuj się z naszym dealerem walutowym:

Wejdź na https://www.citibank.pl/konta/citi-kantor.html

+48 22 692 98 66

