Tabela Opłat i Prowizji dla Podstawowego Rachunku Płatniczego
Obowiązuje od 30 stycznia 2023 r.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.1.1.

Konto
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego – Konta Osobistego w PLN
opłata miesięczna za dostęp do usługi bankowości telefonicznej CitiPhone
Citicard
opłata miesięczna za obsługę karty debetowej (za każdą Kartę Debetową)
opłata miesięczna za obsługę karty debetowej – Nośnik Zbliżeniowy w formie naklejki od dnia 20.08.2020 r. usługa wycofana z oferty
Citicard – wymiana na wniosek Klienta
Polecenie przelewu krajowego w złotych i polecenie przelewu wewnętrznego w złotych
Realizacja polecenia przelewu wewnętrznego w złotych
w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online i w Automatycznym Bankierze
w usłudze bankowości telefonicznej CitiPhone

Podstawowy Rachunek Płatniczy

0 PLN
0 PLN
0 PLN
0 PLN
30 PLN

0 PLN

0 PLN
pierwszych 5 poleceń przelewu miesięcznie (łącznie z poleceniami
przelewu z pkt 3.2.2., 4.1.2., 4.2.1.1., 4.2.1.2., 4.2.2.1, 4.2.2.2., 5.3.)
3.1.2.
u Doradcy w usłudze bankowości telefonicznej CitiPhone lub w Oddziale Banku
12 PLN
każde kolejne polecenie przelewu
3.2.
Realizacja polecenia przelewu krajowego w złotych (inne niż polecenie przelewu wewnętrznego)
w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online i w Automatycznym Bankierze
3.2.1.
0 PLN
w usłudze bankowości telefonicznej CitiPhone
0 PLN
pierwszych 5 poleceń przelewu miesięcznie (łącznie z poleceniami
przelewu z pkt 3.1.2., 4.1.2., 4.2.1.1., 4.2.1.2., 4.2.2.1, 4.2.2.2, 5.3.)
3.2.2. u Doradcy w usłudze bankowości telefonicznej CitiPhone lub w Oddziale Banku
16 PLN
każde kolejne polecenie przelewu
Realizacja polecenia przelewu krajowego w złotych w systemie SORBNET (przelewy na kwotę od 1 000 000 PLN dokonywane są wyłącznie za pośrednictwem
3.3.
systemu SORBNET)
3.3.1.
w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online
20 PLN
3.3.2.
u Doradcy w usłudze bankowości telefonicznej CitiPhone lub w Oddziale Banku
40 PLN
3.4.
Realizacja polecenia przelewu krajowego w złotych natychmiastowego – Express Elixir
w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online i w Automatycznym Bankierze
10 PLN
3.4.1.
w usłudze bankowości telefonicznej CitiPhone
3.4.2. u Doradcy w usłudze bankowości telefonicznej CitiPhone lub w Oddziale Banku
20 PLN
3.5.
Realizacja Przelewu na telefon BLIK w Serwisie Bankowości Mobilnej Citi Mobile
0 PLN
Polecenie przelewu wewnętrznego w euro lub innej walucie obcej, polecenie przelewu w walucie obcej, polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu
4.
transgranicznego w złotych, polecenie przelewu transgranicznego w walucie obcej, polecenie przelewu transgranicznego w euro
4.1.
Realizacja polecenia przelewu wewnętrznego w euro lub innej walucie obcej
w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online i w Automatycznym Bankierze
0 PLN
4.1.1.
w usłudze bankowości telefonicznej CitiPhone
0 PLN
pierwszych 5 poleceń przelewu miesięcznie (łącznie z poleceniami
4.1.2.
u Doradcy w usłudze bankowości telefoniczej CitiPhone lub w Oddziale Banku
przelewu z pkt 3.1.2., 3.2.2., 4.2.1.1., 4.2.2.1, 4.2.1.2., 4.2.2.2, 5.3.)
12 PLN każde kolejne polecenie przelewu
Polecenie przelewu w walucie obcej z wyjątkiem Poleceń przelewu określonych w pkt 4.1, polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu transgranicznego
4.2.
w złotych, polecenie przelewu transgranicznego w walucie obcej, polecenie przelewu transgranicznego w euro
4.2.1.
w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online
4.2.1.1. Polecenie przelewu SEPA (EUR)
0 PLN
0 PLN
pierwszych 5 poleceń miesięcznie(łącznie z poleceniami przelewu
z pkt 3.1.2.,3.2.2., 4.1.2., 4.2.1.1., 4.2.2.1., 4.2.2.2., 5.3.), każde kolejne
4.2.1.2. pozostałe przelewy w trybie standardowym
polecenie 0,25% kwoty przelewu min. 10 PLN, maks. 100 PLN;
0 PLN w przypadku polecenia przelewu transgranicznego
w EUR w ramach EOG.
4.2.2. u Doradcy w usłudze bankowości telefonicznej CitiPhone lub w Oddziale Banku
0 PLN
pierwszych 5 poleceń przelewu miesięcznie (łącznie z poleceniami
4.2.2.1. Polecenie przelewu SEPA (EUR)
przelewu z pkt 3.1.2., 3.2.2., 4.1.2., 4.2.1.1., 4.2.1.2., 4.2.2.2., 5.3.)
10 PLN każde kolejne polecenie przelewu
0 PLN
pierwszych 5 poleceń przelewu miesięcznie (łącznie z poleceniami
4.2.2.2. pozostałe przelewy w trybie standardowym
przelewu z pkt 3.1.2., 3.2.2., 4.1.2., 4.2.1.1., 4.2.1.2., 4.2.2.1, 5.3.)
16 PLN każde kolejne polecenie przelewu
dodatkowa opłata dla polecenia przelewu w walucie obcej, polecenia przelewu
transgranicznego w walucie obcej, polecenia przelewu transgranicznego w euro
4.2.3.
85 PLN
z instrukcją kosztową Nadawca (OUR) stanowiąca pokrycie kosztów podmiotów
pośredniczących w wykonaniu przelewu lub banku Odbiorcy (poza EOG)
5.
Polecenie zapłaty, w tym polecenie zapłaty w złotych i polecenie zapłaty SEPA i zlecenia stałe
polecenie zapłaty, w tym polecenie zapłaty PLN oraz polecenie zapłaty SEPA –
5.1.
utworzenie/zmiana/odwołanie/realizacja w usłudze bankowości elektronicznej Citibank
0 PLN
Online, u Doradcy w usłudze bankowości telefonicznej CitiPhone oraz w Oddziale Banku
zlecenie stałe – utworzenie/zmiana/odwołanie w usłudze bankowości elektronicznej
5.2.
0 PLN
Citibank Online
0 PLN
pierwszych 5 zleceń stałych miesięcznie (łącznie z poleceniami
zlecenie stałe – utworzenie/zmiana/odwołanie u Doradcy w usłudze bankowości
5.3.
przelewu z pkt 3.1.2., 3.2.2., 4.1.2., 4.2.1.1., 4.2.1.2., 4.2.2.1, 4.2.2.2.)
telefonicznej CitiPhone lub w Oddziale Banku
1 PLN każde kolejne zlecenie stałe
5.4.
zlecenie stałe – realizacja
0 PLN

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.3.1.
9.3.2.
9.3.3.
9.3.4.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.9.1.
9.9.2.
9.10.
9.11.
9.12.
9.13.
9.14.
9.15.

Wypłaty gotówki
w Oddziale Banku
0 PLN
w bankomatach Banku
0 PLN
w bankomatach innych niż Banku w kraju, za pośrednictwem Akceptantów (z wyjątkiem usługi
0 PLN
Płać kartą i wypłacaj)
w bankomatach innych niż Banku za pośrednictwem usługi Wypłata gotówki BLIK
0 PLN
w bankomatach Citi za granicą
0 PLN
w bankomatach innych niż Citi za granicą
0 PLN
Wpłaty gotówki
w Oddziale Banku
0 PLN
w bankomatach Banku
0 PLN
miesięczny abonament – nieograniczona ilość wpłat gotówki w bankomatach innych niż
0 PLN
oznaczonych logo Banku w kraju
w bankomatach innych niż oznaczonych logo Banku – dotyczy Klientów, którzy
0 PLN
zrezygnowali z miesięcznego abonamentu
Wyciąg, historia rachunku oraz pozostałe opłaty, w tym sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych w formie miesięcznego dodatkowego
Wyciągu w formie papierowej – obowiązuje Klientów, którzy podpisali Umowę Produktów
5 PLN
Depozytowych od 22 sierpnia 2011 r.
sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych w formie powtórnego miesięcznego
Wyciągu wysłanego do Klienta – opłata za każdy miesiąc (dotyczy również byłych
10 PLN/8 PLN
Klientów Banku) – w wersji papierowej/elektronicznej
sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych w formie historii rachunku do 12 miesięcy
20 PLN
wstecz (powyżej 12 miesięcy, tylko w formie miesięcznych wyciągów – opłata zgodnie z pkt 8.2.)
wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym (Konto) w wersji papierowej/
15 PLN/13 PLN
elektronicznej
zaświadczenie o zamknięciu Konta w wersji papierowej/elektronicznej
25 PLN/23 PLN
Inne zaświadczenia dotyczące Kont, w tym sporządzenie zestawienia transakcji
płatniczych (w tym wraz z innymi produktami bankowymi – dotyczy także byłych
70 PLN/45 PLN
Klientów Banku) inne niż wymienione w pkt 8.1, 8.2, 8.3, 8.4. lub 8.5. powyżej – w wersji
papierowej/elektronicznej
potwierdzenie przelewu na rachunku w wersji papierowej/elektronicznej
15 PLN/12 PLN
blokada lokaty pod zobowiązania na rzecz osoby trzeciej/zaświadczenie o blokadzie
100 PLN
sprawdzenie salda w bankomatach innych niż Banku
5 PLN
Tabela limitów transakcji
kwota wypłaty gotówki w Oddziałach Banku w ramach Umowy, która powinna być
zgłaszana na 3 dni robocze przed jej dokonaniem (wypłata gotówki w walucie obcej
powyżej 20 000 PLN lub jej równowartość w walutach obcych
dostępna w wybranych Oddziałach Banku)
Informację o dostępności nominałów walut obcych można uzyskać
minimalny nominał waluty obcej, w której dokonywana jest wypłata gotówki
w tym Oddziale, w którym miałaby nastąpić wypłata gotówki.
Dzienny maksymalny limit Karty Debetowej lub Nośnika Zbliżeniowego
wypłat gotówki w bankomacie, za pośrednictwem Akceptantów oraz usługi Płać kartą
25 000 PLN
i wypłacaj
płatności wykonywanych w Internecie
10 000 PLN
transakcji bezgotówkowych
10 000 PLN
wpłat gotówki w bankomatach Banku
30 000 PLN
maksymalna jednorazowa kwota wypłaty w ramach usługi Płać kartą i wypłacaj
1 000 PLN
limit kwotowy dla jednorazowej Transakcji zbliżeniowej przeprowadzonej na terenie Polski
100 PLN
bez konieczności użycia PIN, ustalany przez organizacje płatnicze
dzienny maksymalny sumaryczny limit transakcji zbliżeniowych niewymagających podania
300 PLN
PIN (transakcja autoryzowana kodem PIN odnawia limit)
maksymalny sumaryczny limit transakcji zbliżeniowych niewymagających podania PIN
100 EUR
inicjowanych w kraju należącym do EOG (transakcja autoryzowana kodem PIN odnawia limit)
maksymalny dzienny limit kwotowy dla sumy Zleceń Płatniczych składanych
w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online i Citi Mobile (nie dotyczy Zleceń
200 000 PLN
Płatniczych pomiędzy własnymi rachunkami oraz Zleceń wymagających telefonicznego
potwierdzenia) oraz Transakcji BLIK, wspólny dla Konta i Karty Kredytowej
Dzienny limit płatności wykonywanych w Automatycznym Bankierze w usłudze bankowości telefonicznej CitiPhone
polecenie przelewu wewnętrznego pomiędzy rachunkami własnymi
50 000 PLN
polecenie przelewu krajowego w złotych oraz polecenie przelewu wewnętrznego inne niż
30 000 PLN
na rachunki własne
Dzienny maksymalny limit polecenia przelewu krajowego w złotych w ramach usługi
30 000 PLN
Express Elixir
Limit kwotowy dla jednorazowego polecenia przelewu, polecenia przelewu wewnętrznego,
równowartość 10 000 000 USD w walucie,
polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej zlecanego u Doradcy
w której zlecane jest polecenie przelewu
w usłudze bankowości telefonicznej CitiPhone oraz w Oddziale Banku.
Maksymalny dzienny sumaryczny limit kwotowy Płatności BLIK oraz Wypłaty gotówki BLIK,
20 000 PLN
wspólny dla Konta i Karty Kredytowej
Maksymalny dzienny sumaryczny limit kwotowy Przelewów na telefon BLIK, wspólny dla
20 000 PLN
Konta i Karty Kredytowej
Minimalna kwota Przelewu na telefon BLIK
1 PLN
Maksymalny limit kwotowy jednorazowego Przelewu na telefon BLIK
500 PLN

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 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. 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.
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