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Wykaz zmian w Tabeli Opłat i Prowizji dla Konta Osobistego typu CitiKonto - dla Kont otwartych od 
dnia 01.09.2020 r. lub zmienionych na CitiKonto od dnia 01.09.2020 r. 

do 14.09.2022 r. 

1.2.1. Konto 
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku 
płatniczego Subkonta Walutowego 
w walutach obcych USD, GBP, CHF 

0 PLN 

od 15.09.2022 r. 

1.2.1. Konto 
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku 
płatniczego Subkonta Walutowego 
w walutach obcych USD, GBP, CHF, AUD, CAD, RUB, 
ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK, HRK, HUF 

0 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY)  
15. (…) Bank jest uprawniony do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. (…) 
 
Powód zmiany 
Zniesienie opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku płatniczego Subkonta Walutowego w walutach obcych AUD, CAD, 
RUB, ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK, HRK, HUF. 

do 14.09.2022 r. 

1.2.3. Konto 
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku 
płatniczego Subkonta Walutowego 
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku 
płatniczego Subkonta Walutowego w walutach obcych 
AUD, CAD, RUB, ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK, HRK, 
HUF - pakiet 10 walut. (Opłata obowiązuje dla 
rachunków otwartych od 16 czerwca 2021 r. i jest 
naliczana od 1 lipca 2022 r. Niezależnie od ilości 
rachunków płatniczych Subkonta Walutowego otwartych 
w jednej z wymienionych walut pobierana jest jedna 
opłata.) 

15 PLN 

od 15.09.2022 r. 

Brak pozycji w TOiP Brak pozycji w TOiP 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY)  
15. (…) Bank jest uprawniony do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. (…) 
 
Powód zmiany 
Zniesienie opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku płatniczego Subkonta Walutowego w walutach obcych AUD, CAD, 
RUB, ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK, HRK, HUF.  

  do 14.09.2022 r. 

4.3. Polecenie przelewu wewnętrznego w euro lub innej 
walucie obcej, polecenie przelewu w walucie obcej, 
polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu 
transgranicznego w złotych, polecenie przelewu 
transgranicznego w walucie obcej, polecenie 
przelewu transgranicznego w euro 
Realizacja polecenia przelewu CGT 

0 PLN 

od 15.09.2022 r. 

Brak pozycji w TOiP Brak pozycji w TOiP 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 
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REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 
15. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w 
przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu lub formy usług dotychczas świadczonych na podstawie Umowy, o ile zapewni to należyte 
wykonywanie Umowy oraz nie będzie naruszało interesu Klienta; (…) 
 
Powód zmiany 
Wycofanie usługi Citibank Global Transfer. 

do 14.09.2022 r. 

7.3. Wpłaty gotówki 
miesięczny abonament – nieograniczona ilość 
wpłat gotówki w bankomatach innych niż Banku 
w kraju 

0 PLN 

od 15.09.2022 r. 

7.3. Wpłaty gotówki 
miesięczny abonament – nieograniczona ilość wpłat 
gotówki w bankomatach innych niż oznaczonych logo 
Banku w kraju 

0 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 
15. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w 
przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu lub formy usług dotychczas świadczonych na podstawie Umowy, o ile zapewni to należyte 
wykonywanie Umowy oraz nie będzie naruszało interesu Klienta; (…) 
 
Powód zmiany 
Doprecyzowanie opisu opłaty za wpłatę gotówki w bankomatach innych niż Banku na terenie kraju. 

do 14.09.2022 r. 

7.4. Wpłaty gotówki 
w bankomatach innych niż Banku – dotyczy Klientów, 
którzy zrezygnowali z miesięcznego abonamentu 

0 PLN 

od 15.09.2022 r. 

7.4. Wpłaty gotówki 
w bankomatach innych niż oznaczonych logo Banku – 
dotyczy Klientów, którzy zrezygnowali z miesięcznego 
abonamentu 

0 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 
15. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w 
przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu lub formy usług dotychczas świadczonych na podstawie Umowy, o ile zapewni to należyte 
wykonywanie Umowy oraz nie będzie naruszało interesu Klienta; (…) 
 
Powód zmiany 
Doprecyzowanie opisu opłaty za wpłatę gotówki w bankomatach innych niż Banku dla Klientów, którzy zrezygnowali z 
miesięcznego abonamentu. 

do 14.09.2022 r. 

11.11.1. Tabela limitów transakcji 
Dzienny maksymalny limit polecenia przelewu CGT 
w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online  

zawarty w limicie opisanym w punkcie 11.8. 

od 15.09.2022 r. 

Brak pozycji w TOiP Brak pozycji w TOiP 
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Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:  
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem,  
o ile zmiana nie narusza interesu Klienta,  
 
Powód zmiany 
Wycofanie usługi Citibank Global Transfer. 

do 14.09.2022 r. 

11.11.2. Tabela limitów transakcji 
Dzienny maksymalny limit polecenia przelewu CGT 
u Doradcy w usłudze bankowości telefonicznej 
CitiPhone 

30 000 PLN 

od 15.09.2022 r. 

Brak pozycji w TOiP Brak pozycji w TOiP 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:  
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem,  
o ile zmiana nie narusza interesu Klienta,  
 
Powód zmiany 
Wycofanie usługi Citibank Global Transfer. 

do 14.09.2022 r. 

11.11.3. Tabela limitów transakcji 
Dzienny maksymalny limit polecenia przelewu CGT 
w Oddziale Banku  

100 000 PLN 

od 15.09.2022 r. 

Brak pozycji w TOiP Brak pozycji w TOiP 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:  
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem,  
o ile zmiana nie narusza interesu Klienta,  
 
Powód zmiany 
Wycofanie usługi Citibank Global Transfer. 

 
Pozostałe zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji mają charakter redakcyjny i porządkujący. 
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Wykaz zmian w Tabeli Opłat i Prowizji dla Konta Osobistego typu Citigold 

  do 14.09.2022 r. 

1.1. Konto 
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego 
Konta Osobistego w PLN lub Rachunku 
Oszczędnościowego 

0 PLN, gdy w danym miesiącu średnie saldo na wszystkich 
rachunkach wynosi min. 400 000 PLN oraz spełniony jest 
przynajmniej jeden z trzech wymogów dodatkowych:  
1. suma zrealizowanych zleceń walutowych na Koncie w trzech 
ostatnich pełnych miesiącach kalendarzowych wyniosła co 
najmniej równowartość 100 000 PLN lub  
2. Klient posiada udzielony w Banku i pozostający do spłaty 
produkt hipoteczny lub 
3. wartość Portfela według raportu „Analiza Portfela” z 
wyłączeniem pozycji „Depozyty” wynosi na koniec miesiąca co 
najmniej równowartość 100 000 PLN; 1 
 
30 PLN,  
gdy w danym miesiącu średnie saldo na wszystkich rachunkach 
wynosi min. 400 000 PLN oraz nie jest spełniony żaden z trzech 
powyższych wymogów dodatkowych;  
 
220 PLN w pozostałych przypadkach 
 
1Warunek sumy zrealizowanych zleceń walutowych na Koncie: 
a. jest sprawdzany dla kwoty wyjściowej transakcji zlecenia 
walutowego; 
b. dotyczy transakcji zleconych na Koncie Osobistym, Subkoncie 
Walutowym lub Rachunku Oszczędnościowym; 
c. jest spełniony, gdy zagregowana kwota sum wszystkich 
transakcji przeliczonych na PLN po średnim kursie NBP z 
ostatniego roboczego dnia miesiąca za każdy z trzech ostatnich 
miesięcy osobno jest równa 100 000 zł w przypadku Konta 
Osobistego Citigold lub 1 000 000 zł w przypadku Konta 
Osobistego Citigold Private Client. 
Warunek udzielonego klientowi w Banku i pozostającego do spłaty 
produktu hipotecznego jest spełniony, gdy w ostatnim 
kalendarzowym dniu miesiąca Klient posiada jeden z produktów 
hipotecznych: Pożyczka hipoteczna lub Kredyt Mieszkaniowy. 
Raport „Analiza Portfela” jest udostępniany przez Bank w usłudze 
bankowości elektronicznej Citibank Online. Uwzględniane wartości 
pochodzą z pkt I. Wartość Portfela tego raportu. 

od 15.09.2022 r. 

1.1. Konto 
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego 
Konta Osobistego w PLN lub Rachunku 
Oszczędnościowego 

0 PLN, gdy w danym miesiącu średnie saldo na wszystkich 
rachunkach wynosi min. 400 000 PLN  
 
220 PLN w pozostałych przypadkach 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 
15. (…) Bank jest uprawniony do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. (…) 
 
Powód zmiany 
Zmiana kryteriów uprawniających do zwolnienia z opłaty miesięcznej za prowadzenie Konta Osobistego w PLN. 

  do 14.09.2022 r. 

1.2.1. Konto 
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego 
Subkonta Walutowego 
w walutach obcych USD, GBP, CHF 

0 PLN 

od 15.09.2022 r. 

1.2.1. Konto 
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego 
Subkonta Walutowego 
w walutach obcych USD, GBP, CHF, AUD, CAD, RUB, 
ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK, HRK, HUF 

0 PLN 
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Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 
15. (…) Bank jest uprawniony do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. (…) 
 
Powód zmiany 
Zniesienie opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku płatniczego Subkonta Walutowego w walutach obcych AUD, CAD, RUB, 
ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK, HRK, HUF. 

  do 14.09.2022 r. 

1.2.3. Konto 
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego 
Subkonta Walutowego 
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego 
Subkonta Walutowego w walutach obcych AUD, CAD, 
RUB, ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK, HRK, HUF - pakiet 10 
walut. (Opłata obowiązuje dla rachunków otwartych od 16 
czerwca 2021 r. i jest naliczana od 1 lipca 2022 r. 
Niezależnie od ilości rachunków płatniczych Subkonta 
Walutowego otwartych w jednej z wymienionych walut 
pobierana jest jedna opłata.) 

15 PLN 

od 15.09.2022 r. 

Brak pozycji w TOiP  Brak pozycji w TOiP 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 
15. (…) Bank jest uprawniony do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. ( …) 
 
Powód zmiany 
Zniesienie opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku płatniczego Subkonta Walutowego w walutach obcych AUD, CAD, RUB, 
ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK, HRK, HUF. 

  do 14.09.2022 r. 

4.3. Polecenie przelewu wewnętrznego w euro lub innej 
walucie obcej, polecenie przelewu w walucie obcej, 
polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu 
transgranicznego w złotych, polecenie przelewu 
transgranicznego w walucie obcej, polecenie 
przelewu transgranicznego w euro 
Realizacja polecenia przelewu CGT 

0 PLN 

od 15.09.2022 r. 

Brak pozycji w TOiP  Brak pozycji w TOiP 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 
15. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w 
przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu lub formy usług dotychczas świadczonych na podstawie Umowy, o ile zapewni to należyte wykonywanie 
Umowy oraz nie będzie naruszało interesu Klienta; (…) 
 
Powód zmiany 
Wycofanie usługi Citibank Global Transfer. 

  do 14.09.2022 r. 

7.3. Wpłaty gotówki  
miesięczny abonament – nieograniczona ilość 
wpłat gotówki w bankomatach innych niż Banku 
w kraju 

0 PLN 

od 15.09.2022 r. 
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7.3. Wpłaty gotówki  
miesięczny abonament – nieograniczona ilość wpłat 
gotówki w bankomatach innych niż oznaczonych logo 
Banku w kraju 

0 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 
15. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w 
przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu lub formy usług dotychczas świadczonych na podstawie Umowy, o ile zapewni to należyte wykonywanie 
Umowy oraz nie będzie naruszało interesu Klienta; (…) 
 
Powód zmiany 
Doprecyzowanie opisu opłaty za wpłatę gotówki w bankomatach innych niż Banku na terenie kraju. 

  do 14.09.2022 r. 

7.4. Wpłaty gotówki  
w bankomatach innych niż Banku – dotyczy Klientów, 
którzy zrezygnowali z miesięcznego abonamentu 

0 PLN 

od 15.09.2022 r. 

7.4. Wpłaty gotówki  
w bankomatach innych niż oznaczonych logo Banku – 
dotyczy Klientów, którzy zrezygnowali z miesięcznego 
abonamentu 

0 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 
15. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w 
przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu lub formy usług dotychczas świadczonych na podstawie Umowy, o ile zapewni to należyte wykonywanie 
Umowy oraz nie będzie naruszało interesu Klienta; (…) 
 
Powód zmiany 
Doprecyzowanie opisu opłaty za wpłatę gotówki w bankomatach innych niż Banku dla Klientów, którzy zrezygnowali z 
miesięcznego abonamentu. 

  do 14.09.2022 r. 

11.11.1. Tabela limitów transakcji 
Dzienny maksymalny limit polecenia przelewu CGT 
w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online 

zawarty w limicie opisanym w punkcie 11.8. 

od 15.09.2022 r. 

Brak pozycji w TOiP  Brak pozycji w TOiP 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:  
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem,  
o ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…) 
 
Powód zmiany 
Wycofanie usługi Citibank Global Transfer. 

  do 14.09.2022 r. 

11.11.2. Tabela limitów transakcji 
Dzienny maksymalny limit polecenia przelewu CGT 
u Doradcy w usłudze bankowości telefonicznej CitiPhone 

50 000 PLN 

od 15.09.2022 r. 

Brak pozycji w TOiP  Brak pozycji w TOiP 
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Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:  
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem,  
o ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…) 
 
Powód zmiany 
Wycofanie usługi Citibank Global Transfer. 

  do 14.09.2022 r. 

11.11.3. Tabela limitów transakcji 
Dzienny maksymalny limit polecenia przelewu CGT 
w Oddziale Banku 

100 000 PLN 

od 15.09.2022 r. 

Brak pozycji w TOiP  Brak pozycji w TOiP 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:  
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem,  
o ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…) 
 
Powód zmiany 
Wycofanie usługi Citibank Global Transfer. 

 
Pozostałe zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji mają charakter redakcyjny i porządkujący. 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
9 
 

Wykaz zmian w Tabeli Opłat i Prowizji dla Konta Osobistego typu Citigold Private Client 

  do 14.09.2022 r. 

1.1. Konto 
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego 
Konta Osobistego w PLN lub Rachunku 
Oszczędnościowego 

0 PLN, gdy w danym miesiącu średnie saldo na wszystkich 
rachunkach wynosi min. 4 000 000 PLN oraz spełniony jest 
przynajmniej jeden z trzech wymogów dodatkowych:  
1. suma zrealizowanych zleceń walutowych na Koncie w trzech 
ostatnich pełnych miesiącach kalendarzowych wyniosła co 
najmniej równowartość 1 000 000 PLN lub  
2. Klient posiada udzielony w Banku i pozostający do spłaty 
produkt hipoteczny lub 
3. wartość Portfela według raportu „Analiza Portfela” z 
wyłączeniem pozycji „Depozyty” wynosi na koniec miesiąca co 
najmniej równowartość 1 000 000 PLN;1 
 
70 PLN,  
gdy w danym miesiącu średnie saldo na wszystkich rachunkach 
wynosi min. 4 000 000 PLN oraz nie jest spełniony żaden z trzech 
powyższych wymogów dodatkowych;  
 
300 PLN w pozostałych przypadkach 
 
1 Warunek sumy zrealizowanych zleceń walutowych na Koncie: 
a. jest sprawdzany dla kwoty wyjściowej transakcji zlecenia 
walutowego; 
b. dotyczy transakcji zleconych na Koncie Osobistym, Subkoncie 
Walutowym lub Rachunku Oszczędnościowym; 
c. jest spełniony, gdy zagregowana kwota sum wszystkich transakcji 
przeliczonych na PLN po średnim kursie NBP z ostatniego 
roboczego dnia miesiąca za każdy z trzech ostatnich miesięcy 
osobno jest równa 100 000 zł w przypadku Konta Osobistego 
Citigold lub 1 000 000 zł w przypadku Konta Osobistego Citigold 
Private Client. 
Warunek udzielonego klientowi w Banku i pozostającego do spłaty 
produktu hipotecznego jest spełniony, gdy w ostatnim 
kalendarzowym dniu miesiąca Klient posiada jeden z produktów 
hipotecznych: Pożyczka hipoteczna lub Kredyt Mieszkaniowy. 
Raport „Analiza Portfela” jest udostępniany przez Bank w usłudze 
bankowości elektronicznej Citibank Online. Uwzględniane wartości 
pochodzą z pkt I. Wartość Portfela tego raportu. 

od 15.09.2022 r. 

1.1. Konto 
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego 
Konta Osobistego w PLN lub Rachunku 
Oszczędnościowego 

0 PLN, gdy w danym miesiącu średnie saldo na wszystkich 
rachunkach wynosi min. 4 000 000 PLN  
 
300 PLN w pozostałych przypadkach 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 
15. (…) Bank jest uprawniony do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. (…) 
 
Powód zmiany 
Zmiana kryteriów uprawniających do zwolnienia z opłaty miesięcznej za prowadzenie Konta Osobistego w PLN. 

  do 14.09.2022 r. 

1.2.1. Konto 
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego 
Subkonta Walutowego 
w walutach obcych USD, GBP, CHF 

0 PLN 

od 15.09.2022 r. 

1.2.1. Konto 
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego 
Subkonta Walutowego 
w walutach obcych USD, GBP, CHF, AUD, CAD, RUB, 
ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK, HRK, HUF 

0 PLN 
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Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 
15. (…) Bank jest uprawniony do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. (…) 
 
Powód zmiany 
Zniesienie opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku płatniczego Subkonta Walutowego w walutach obcych AUD, CAD, RUB, 
ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK, HRK, HUF. 

  do 14.09.2022 r. 

1.2.3. Konto 
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego 
Subkonta Walutowego 
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego 
Subkonta Walutowego w walutach obcych AUD, CAD, 
RUB, ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK, HRK, HUF - pakiet 10 
walut. (Opłata obowiązuje dla rachunków otwartych od 16 
czerwca 2021 r. i jest naliczana od 1 lipca 2022 r. 
Niezależnie od ilości rachunków płatniczych Subkonta 
Walutowego otwartych w jednej z wymienionych walut 
pobierana jest jedna opłata.) 

15 PLN 

od 15.09.2022 r. 

Brak pozycji w TOiP  Brak pozycji w TOiP 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 
15. (…) Bank jest uprawniony do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. (…) 
 
Powód zmiany 
Zniesienie opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku płatniczego Subkonta Walutowego w walutach obcych AUD, CAD, RUB, 
ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK, HRK, HUF. 

  do 14.09.2022 r. 

4.3. Polecenie przelewu wewnętrznego w euro lub innej 
walucie obcej, polecenie przelewu w walucie obcej, 
polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu 
transgranicznego w złotych, polecenie przelewu 
transgranicznego w walucie obcej, polecenie 
przelewu transgranicznego w euro 
Realizacja polecenia przelewu CGT 

0 PLN 

od 15.09.2022 r. 

Brak pozycji w TOiP  Brak pozycji w TOiP 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 
15. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w 
przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu lub formy usług dotychczas świadczonych na podstawie Umowy, o ile zapewni to należyte wykonywanie 
Umowy oraz nie będzie naruszało interesu Klienta; (…) 
 
Powód zmiany 
Wycofanie usługi Citibank Global Transfer.  

  do 14.09.2022 r. 

7.3. Wpłaty gotówki 
miesięczny abonament – nieograniczona ilość wpłat 
gotówki w bankomatach innych niż Banku w kraju 

0 PLN 

od 15.09.2022 r. 

7.3. Wpłaty gotówki 
miesięczny abonament – nieograniczona ilość wpłat 

0 PLN 
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gotówki w bankomatach innych niż oznaczonych logo 
Banku w kraju 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 
15. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w 
przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu lub formy usług dotychczas świadczonych na podstawie Umowy, o ile zapewni to należyte wykonywanie 
Umowy oraz nie będzie naruszało interesu Klienta; (…) 
 
Powód zmiany 
Doprecyzowanie opisu opłaty za wpłatę gotówki w bankomatach innych niż Banku na terenie kraju. 

  do 14.09.2022 r. 

7.4. Wpłaty gotówki 
w bankomatach innych niż Banku – dotyczy Klientów, 
którzy zrezygnowali z miesięcznego abonamentu 

0 PLN 

od 15.09.2022 r. 

7.4. Wpłaty gotówki 
w bankomatach innych niż oznaczonych logo Banku – 
dotyczy Klientów, którzy zrezygnowali z miesięcznego 
abonamentu 

0 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 
15. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w 
przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu lub formy usług dotychczas świadczonych na podstawie Umowy, o ile zapewni to należyte wykonywanie 
Umowy oraz nie będzie naruszało interesu Klienta; (…) 
 
Powód zmiany 
Doprecyzowanie opisu opłaty za wpłatę gotówki w bankomatach innych niż Banku dla Klientów, którzy zrezygnowali z 
miesięcznego abonamentu. 

  do 14.09.2022 r. 

11.11.1. Tabela limitów transakcji 
Dzienny maksymalny limit polecenia przelewu CGT 
w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online 

zawarty w limicie opisanym w punkcie 11.8. 

od 15.09.2022 r. 

Brak pozycji w TOiP  Brak pozycji w TOiP 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:  
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem,  
o ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…) 
 
Powód zmiany 
Wycofanie usługi Citibank Global Transfer. 

  do 14.09.2022 r. 

11.11.2. Tabela limitów transakcji 
Dzienny maksymalny limit polecenia przelewu CGT 
u Doradcy w usłudze bankowości telefonicznej CitiPhone 

50 000 PLN 

od 15.09.2022 r. 

Brak pozycji w TOiP  Brak pozycji w TOiP 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 
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REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:  
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem,  
o ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…) 
 
Powód zmiany 
Wycofanie usługi Citibank Global Transfer. 

  do 14.09.2022 r. 

11.11.3. Tabela limitów transakcji 
Dzienny maksymalny limit polecenia przelewu CGT 
w Oddziale Banku 

100 000 PLN 

od 15.09.2022 r. 

Brak pozycji w TOiP  Brak pozycji w TOiP 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:  
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem,  
o ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…) 
 
Powód zmiany 
Wycofanie usługi Citibank Global Transfer. 

 
Pozostałe zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji mają charakter redakcyjny i porządkujący. 
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Wykaz zmian w Tabeli Opłat i Prowizji dla Konta Osobistego typu CitiKonto - dla Kont otwartych do 
dnia 19.08.2020 r. Od dnia 20.08.2020 r. produkt wycofany z oferty 

Od dnia 20.08.2020 r. produkt wycofany z oferty. 
 Możliwe pełne korzystanie z Konta Osobistego typu CitiKonto na warunkach wskazanych w Umowie, jednak nowe Umowy  

nie są zawierane, nie jest również możliwa zmiana typu Konta Osobistego na CitiKonto. 

  do 14.09.2022 r. 

1.2.1. Konto 
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego 
Subkonta Walutowego 
w walutach obcych USD, GBP, CHF 

3 PLN 

od 15.09.2022 r. 

1.2.1. Konto 
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego 
Subkonta Walutowego 
w walutach obcych USD, GBP, CHF, AUD, CAD, RUB, 
ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK, HRK, HUF 

3 PLN, dla Subkont Walutowych prowadzonych w USD, GBP, 
CHF; 
0 PLN, w pozostałych przypadkach 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 
15. (…) Bank jest uprawniony do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. (…) 
 
Powód zmiany 
Zniesienie opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku płatniczego Subkonta Walutowego w walutach obcych AUD, CAD, 
RUB, ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK, HRK, HUF. 

  do 14.09.2022 r. 

1.2.3. Konto 
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego 
Subkonta Walutowego 
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego 
Subkonta Walutowego w walutach obcych AUD, CAD, 
RUB, ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK, HRK, HUF - pakiet 
10 walut. (Opłata obowiązuje dla rachunków otwartych 
od 16 czerwca 2021 r. i jest naliczana od 1 lipca 2022 r. 
Niezależnie od ilości rachunków płatniczych Subkonta 
walutowego otwartych w jednej z wymienionych walut 
pobierana jest jedna opłata.) 

15 PLN 

od 15.09.2022 r. 

Brak pozycji w TOiP Brak pozycji w TOiP 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 
15. (…) Bank jest uprawniony do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. (…) 
 
Powód zmiany 
Zniesienie opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku płatniczego Subkonta Walutowego w walutach obcych AUD, CAD, 
RUB, ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK, HRK, HUF. 

    do 14.09.2022 r. 

4.3. Polecenie przelewu wewnętrznego w euro lub innej 
walucie obcej, polecenie przelewu w walucie obcej, 
polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu 
transgranicznego w złotych, polecenie przelewu 
transgranicznego w walucie obcej, polecenie 
przelewu transgranicznego w euro 
Realizacja polecenia przelewu CGT 

0 PLN 

  od 15.09.2022 r. 
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Brak pozycji w TOiP Brak pozycji w TOiP 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 
15. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w 
przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu lub formy usług dotychczas świadczonych na podstawie Umowy, o ile zapewni to należyte wykonywanie 
Umowy oraz nie będzie naruszało interesu Klienta; (…) 
 
Powód zmiany 
Wycofanie usługi Citibank Global Transfer. 

  do 14.09.2022 r. 

7.3. Wpłaty gotówki  
miesięczny abonament – nieograniczona ilość wpłat 
gotówki w bankomatach innych niż Banku w kraju 

3 PLN 

od 15.09.2022 r. 

7.3. Wpłaty gotówki  
miesięczny abonament – nieograniczona ilość wpłat 
gotówki w bankomatach innych niż oznaczonych logo 
Banku w kraju 

3 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 
15. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w 
przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu lub formy usług dotychczas świadczonych na podstawie Umowy, o ile zapewni to należyte wykonywanie 
Umowy oraz nie będzie naruszało interesu Klienta; (…) 
 
Powód zmiany 
Doprecyzowanie opisu opłaty za wpłatę gotówki w bankomatach innych niż Banku na terenie kraju. 

  do 14.09.2022 r. 

7.4. Wpłaty gotówki  
w bankomatach innych niż Banku – dotyczy Klientów, 
którzy zrezygnowali z miesięcznego abonamentu 

8 PLN 

od 15.09.2022 r. 

7.4. Wpłaty gotówki  
w bankomatach innych niż oznaczonych logo Banku – 
dotyczy Klientów, którzy zrezygnowali z miesięcznego 
abonamentu 

8 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 
15. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w 
przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu lub formy usług dotychczas świadczonych na podstawie Umowy, o ile zapewni to należyte wykonywanie 
Umowy oraz nie będzie naruszało interesu Klienta; (…) 
 
Powód zmiany 
Doprecyzowanie opisu opłaty za wpłatę gotówki w bankomatach innych niż Banku dla Klientów, którzy zrezygnowali z 
miesięcznego abonamentu. 

  do 14.09.2022 r. 

11.11.1. Tabela limitów transakcji 
Dzienny maksymalny limit polecenia przelewu CGT 
w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online 

zawarty w limicie opisanym w punkcie 11.8.  

od 15.09.2022 r. 
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Brak pozycji w TOiP Brak pozycji w TOiP 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:  
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem,  
o ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…) 
 
Powód zmiany 
Wycofanie usługi Citibank Global Transfer. 

  do 14.09.2022 r. 

11.11.2. Tabela limitów transakcji 
Dzienny maksymalny limit polecenia przelewu CGT 
u Doradcy w usłudze bankowości telefonicznej CitiPhone 

30 000 PLN 

od 15.09.2022 r. 

Brak pozycji w TOiP Brak pozycji w TOiP 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:  
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem,  
o ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…) 
 
Powód zmiany 
Wycofanie usługi Citibank Global Transfer. 

  do 14.09.2022 r. 

11.11.3. Tabela limitów transakcji 
Dzienny maksymalny limit polecenia przelewu CGT 
w Oddziale Banku  

100 000 PLN 

od 15.09.2022 r. 

Brak pozycji w TOiP Brak pozycji w TOiP 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:  
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem,  
o ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…) 
 
Powód zmiany 
Wycofanie usługi Citibank Global Transfer. 

 
  Pozostałe zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji mają charakter redakcyjny i porządkujący. 
  



 

 
16 
 

  Wykaz zmian w Tabeli Opłat i Prowizji dla Konta Osobistego typu Citi Priority - dla Kont otwartych do 
dnia 15.06.2021 r. Od dnia 16.06.2021 r. produkt wycofany z oferty 

Od dnia 16.06.2021 r. produkt wycofany z oferty. 
 Możliwe pełne korzystanie z Konta Osobistego typu Citi Priority na warunkach wskazanych w Umowie, jednak nowe Umowy  

nie są zawierane, nie jest również możliwa zmiana typu Konta Osobistego na Citi Priority. 

  do 14.09.2022 r. 

1.2.1. Konto 
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego 
Subkonta Walutowego 
w walutach obcych USD, GBP, CHF 

0 PLN 

od 15.09.2022 r. 

1.2.1. Konto 
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego 
Subkonta Walutowego 
w walutach obcych USD, GBP, CHF, AUD, CAD, RUB, 
ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK, HRK, HUF 

0 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 
15. (…) Bank jest uprawniony do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. (…) 
 
Powód zmiany 
Zniesienie opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku płatniczego Subkonta Walutowego w walutach obcych AUD, CAD, 
RUB, ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK, HRK, HUF. 

  do 14.09.2022 r. 

1.2.3. Konto 
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego 
Subkonta Walutowego 
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego 
Subkonta Walutowego w walutach obcych AUD, CAD, 
RUB, ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK, HRK, HUF - pakiet 
10 walut. (Opłata obowiązuje dla rachunków otwartych 
od 16 czerwca 2021 r. i jest naliczana od 1 lipca 2022 r. 
Niezależnie od ilości rachunków płatniczych Subkonta 
walutowego otwartych w jednej z wymienionych walut 
pobierana jest jedna opłata.)  

15 PLN 

od 15.09.2022 r. 

Brak pozycji w TOiP Brak pozycji w TOiP 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 
15. (…) Bank jest uprawniony do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. (…) 
 
Powód zmiany 
Zniesienie opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku płatniczego Subkonta Walutowego w walutach obcych AUD, CAD, 
RUB, ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK, HRK, HUF. 

    do 14.09.2022 r. 

4.3. Polecenie przelewu wewnętrznego w euro lub innej 
walucie obcej, polecenie przelewu w walucie obcej, 
polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu 
transgranicznego w złotych, polecenie przelewu 
transgranicznego w walucie obcej, polecenie 
przelewu transgranicznego w euro 
Realizacja polecenia przelewu CGT 

0 PLN 

od 15.09.2022 r. 
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Brak pozycji w TOiP  Brak pozycji w TOiP 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 
15. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w 
przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu lub formy usług dotychczas świadczonych na podstawie Umowy, o ile zapewni to należyte wykonywanie 
Umowy oraz nie będzie naruszało interesu Klienta; (…) 
 
Powód zmiany 
Wycofanie usługi Citibank Global Transfer. 

  do 14.09.2022 r. 

7.3. Wpłaty gotówki  
miesięczny abonament – nieograniczona ilość wpłat 
gotówki w bankomatach innych niż Banku w kraju 

0 PLN 

od 15.09.2022 r. 

7.3. Wpłaty gotówki  
miesięczny abonament – nieograniczona ilość wpłat 
gotówki w bankomatach innych niż oznaczonych logo 
Banku w kraju 

0 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 
15. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w 
przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu lub formy usług dotychczas świadczonych na podstawie Umowy, o ile zapewni to należyte wykonywanie 
Umowy oraz nie będzie naruszało interesu Klienta; (…) 
 
Powód zmiany 
Doprecyzowanie opisu opłaty za wpłatę gotówki w bankomatach innych niż Banku na terenie kraju. 

  do 14.09.2022 r. 

7.4. Wpłaty gotówki  
w bankomatach innych niż Banku – dotyczy Klientów, 
którzy zrezygnowali z miesięcznego abonamentu  

0 PLN 

od 15.09.2022 r. 

7.4. Wpłaty gotówki  
w bankomatach innych niż oznaczonych logo Banku – 
dotyczy Klientów, którzy zrezygnowali z miesięcznego 
abonamentu 

0 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 
15. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w 
przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu lub formy usług dotychczas świadczonych na podstawie Umowy, o ile zapewni to należyte wykonywanie 
Umowy oraz nie będzie naruszało interesu Klienta; (…) 
 
Powód zmiany 
Doprecyzowanie opisu opłaty za wpłatę gotówki w bankomatach innych niż Banku dla Klientów, którzy zrezygnowali z 
miesięcznego abonamentu. 

  do 14.09.2022 r. 

11.11.1. Tabela limitów transakcji 
Dzienny maksymalny limit polecenia przelewu CGT 
w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online 

zawarty w limicie opisanym w punkcie 11.7. 

od 15.09.2022 r. 

Brak pozycji w TOiP  Brak pozycji w TOiP 
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Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:  
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem,  
o ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…) 
 
Powód zmiany 
Wycofanie usługi Citibank Global Transfer. 

  do 14.09.2022 r. 

11.11.2. Tabela limitów transakcji 
Dzienny maksymalny limit polecenia przelewu CGT 
u Doradcy w usłudze bankowości telefonicznej CitiPhone 

30 000 PLN 

od 15.09.2022 r. 

Brak pozycji w TOiP  Brak pozycji w TOiP 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:  
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem,  
o ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…) 
 
Powód zmiany 
Wycofanie usługi Citibank Global Transfer. 

  do 14.09.2022 r. 

11.11.3. Tabela limitów transakcji 
Dzienny maksymalny limit polecenia przelewu CGT 
w Oddziale Banku 

100 000 PLN  

od 15.09.2022 r. 

Brak pozycji w TOiP  Brak pozycji w TOiP 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:  
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem,  
o ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…) 
 
Powód zmiany 
Wycofanie usługi Citibank Global Transfer. 

   
Pozostałe zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji mają charakter redakcyjny i porządkujący. 
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Wykaz zmian w Tabeli Opłat i Prowizji dla Rachunków Oszczędnościowych 

  do 14.09.2022 r. 

1.1. Konto 
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego 
Konta Osobistego w PLN lub Rachunku 
Oszczędnościowego 

Konto Oszczędnościowe 10 PLN 
(nie dotyczy Klientów posiadających Konto Osobiste) 
 
Konto SuperOszczędnościowe 
0 PLN, gdy w danym miesiącu wpływy z tytułu wynagrodzenia na 
Konto Osobiste min. 3000 PLN; 
15 PLN w pozostałych przypadkach (opłata nie dotyczy Klientów z 
Kontem Osobistym Citigold Private Client) 

od 15.09.2022 r. 

1.1. Konto 
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego 
Konta Osobistego w PLN lub Rachunku 
Oszczędnościowego 

Konto Oszczędnościowe 10 PLN 
(nie dotyczy Klientów posiadających Konto Osobiste) 
 
Konto SuperOszczędnościowe 
0 PLN, gdy w danym miesiącu wpływy z tytułu wynagrodzenia na 
Konto Osobiste min. 2 000 PLN; 
15 PLN w pozostałych przypadkach (opłata nie dotyczy Klientów z 
Kontem Osobistym Citigold Private Client) 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 
15. (…) Bank jest uprawniony do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. (…) 
 
Powód zmiany 
Zmiana kryteriów uprawniających do zwolnienia z opłaty miesięcznej za prowadzenie Rachunku Oszczędnościowego. 

do 14.09.2022 r. 

1.2.1. Konto 
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku 
płatniczego Subkonta Walutowego 
w walutach obcych USD, GBP, CHF 

Nie dotyczy 

od 15.09.2022 r. 

1.2.1. Konto 
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku 
płatniczego Subkonta Walutowego 
w walutach obcych USD, GBP, CHF, AUD, CAD, RUB, 
ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK, HRK, HUF 

Nie dotyczy 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY)  
15. (…) Bank jest uprawniony do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. (…) 
 
Powód zmiany 
Zniesienie opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku płatniczego Subkonta Walutowego w walutach obcych AUD, CAD, 
RUB, ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK, HRK, HUF. 

  do 14.09.2022 r. 

1.2.3. Konto 
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego 
Subkonta Walutowego 
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego 
Subkonta Walutowego w walutach obcych AUD, CAD, 
RUB, ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK, HRK, HUF - pakiet 
10 walut. (Opłata obowiązuje dla rachunków otwartych 
od 16 czerwca 2021 r. i jest naliczana od 1 lipca 2022 r. 
Niezależnie od ilości rachunków płatniczych Subkonta 
walutowego otwartych w jednej z wymienionych walut 
pobierana jest jedna opłata.) 

nie dotyczy 

od 15.09.2022 r. 
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Brak pozycji w TOiP Brak pozycji w TOiP 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 
15. (…) Bank jest uprawniony do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. (…) 
 
Powód zmiany 
Zniesienie opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku płatniczego Subkonta Walutowego w walutach obcych AUD, CAD, 
RUB, ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK, HRK, HUF. 

    do 14.09.2022 r. 

4.3. Polecenie przelewu wewnętrznego w euro lub innej 
walucie obcej, polecenie przelewu w walucie obcej, 
polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu 
transgranicznego w złotych, polecenie przelewu 
transgranicznego w walucie obcej, polecenie 
przelewu transgranicznego w euro 
Realizacja polecenia przelewu CGT 

0 PLN 

od 15.09.2022 r. 

Brak pozycji w TOiP Brak pozycji w TOiP 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 
15. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w 
przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu lub formy usług dotychczas świadczonych na podstawie Umowy, o ile zapewni to należyte wykonywanie 
Umowy oraz nie będzie naruszało interesu Klienta; (…) 
 
Powód zmiany 
Wycofanie usługi Citibank Global Transfer. 

do 14.09.2022 r. 

7.3. Wpłaty gotówki 
miesięczny abonament – nieograniczona ilość 
wpłat gotówki w bankomatach innych niż Banku 
w kraju 

Nie dotyczy 

od 15.09.2022 r. 

7.3. Wpłaty gotówki 
miesięczny abonament – nieograniczona ilość wpłat 
gotówki w bankomatach innych niż oznaczonych logo 
Banku w kraju 

Nie dotyczy 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 
15. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w 
przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu lub formy usług dotychczas świadczonych na podstawie Umowy, o ile zapewni to należyte 
wykonywanie Umowy oraz nie będzie naruszało interesu Klienta; (…) 
 
Powód zmiany 
Doprecyzowanie opisu opłaty za wpłatę gotówki w bankomatach innych niż Banku na terenie kraju. 

do 14.09.2022 r. 

7.4. Wpłaty gotówki 
w bankomatach innych niż Banku – dotyczy Klientów, 
którzy zrezygnowali z miesięcznego abonamentu 

Nie dotyczy 

od 15.09.2022 r. 
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7.4. Wpłaty gotówki 
w bankomatach innych niż oznaczonych logo Banku – 
dotyczy Klientów, którzy zrezygnowali z miesięcznego 
abonamentu 

Nie dotyczy 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 
15. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w 
przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu lub formy usług dotychczas świadczonych na podstawie Umowy, o ile zapewni to należyte 
wykonywanie Umowy oraz nie będzie naruszało interesu Klienta; (…) 
 
Powód zmiany 
Doprecyzowanie opisu opłaty za wpłatę gotówki w bankomatach innych niż Banku dla Klientów, którzy zrezygnowali z 
miesięcznego abonamentu. 

  do 14.09.2022 r. 

11.11.1. Tabela limitów transakcji 
Dzienny maksymalny limit polecenia przelewu CGT 
w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online 

nie dotyczy 

od 15.09.2022 r. 

Brak pozycji w TOiP Brak pozycji w TOiP 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:  
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem,  
o ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…) 
 
Powód zmiany 
Wycofanie usługi Citibank Global Transfer. 

  do 14.09.2022 r. 

11.11.2. Tabela limitów transakcji 
Dzienny maksymalny limit polecenia przelewu CGT 
u Doradcy w usłudze bankowości telefonicznej CitiPhone 

nie dotyczy 

od 15.09.2022 r. 

Brak pozycji w TOiP Brak pozycji w TOiP 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:  
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem,  
o ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…) 
 
Powód zmiany 
Wycofanie usługi Citibank Global Transfer. 

  do 14.09.2022 r. 

11.11.3. Tabela limitów transakcji 
Dzienny maksymalny limit polecenia przelewu CGT 
11.11.3. w Oddziale Banku 

nie dotyczy 

od 15.09.2022 r. 

Brak pozycji w TOiP Brak pozycji w TOiP 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 
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REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:  
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem,  
o ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…) 
 
Powód zmiany 
Wycofanie usługi Citibank Global Transfer. 

   
Pozostałe zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji mają charakter redakcyjny i porządkujący. 
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  Wykaz zmian w Regulaminie Rachunków Bankowych 

  do 14.09.2022 r. od 15.09.2022 r. 

§1 ust. 8) Citibank Global Transfer lub CGT – usługa 
umożliwiająca Klientowi złożenie Zlecenia Płatniczego 
Polecenia przelewu, Polecenia przelewu SEPA lub 
Polecenia przelewu transgranicznego w euro na 
wskazany przez niego rachunek bankowy Odbiorcy 
prowadzony przez dowolny oddział banku, oferującego tę 
usługę; aktualna lista krajów, w których oddziały banków 
realizują transakcje w ramach usługi CGT, jest dostępna 
na stronie internetowej Banku (www.citibank.pl), w 
Oddziałach oraz za pośrednictwem usługi bankowości 
telefonicznej CitiPhone; 

skreślony 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 
Regulamin Rachunków Bankowych § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku: 
(…) e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi. 
 
Powód zmiany 
Wycofanie usługi Citibank Global Transfer. 

  do 14.09.2022 r. od 15.09.2022 r. 

§1 ust. 52) Organizacja Płatnicza – organizacja 
przeprowadzająca rozliczenia transakcji dokonywanych z 
wykorzystaniem Citicard – wydanych w ramach danej 
organizacji lub w ramach usługi CGT; informacja o 
Organizacjach Płatniczych, z którymi Bank współpracuje 
przy wydawaniu i obsłudze Citicard, dostępna jest w 
Usłudze bankowości telefonicznej CitiPhone, Oddziałach 
oraz na stronie internetowej Banku; 

§1 ust. 51) Organizacja Płatnicza – organizacja przeprowadzająca 
rozliczenia transakcji dokonywanych z wykorzystaniem Citicard – 
wydanych w ramach danej organizacji; informacja o Organizacjach 
Płatniczych, z którymi Bank współpracuje przy wydawaniu i 
obsłudze Citicard, dostępna jest w Usłudze bankowości 
telefonicznej CitiPhone, Oddziałach oraz na stronie internetowej 
Banku; 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 
Regulamin Rachunków Bankowych § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku: 
(…) e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi. 
 
Powód zmiany 
Wycofanie usługi Citibank Global Transfer. 

  do 14.09.2022 r. od 15.09.2022 r. 

§1 ust. 64) Polecenie przelewu CGT – polecenie 
przelewu, polecenie przelewu SEPA lub polecenie 
przelewu transgranicznego w euro wykonywane w 
ramach usługi CGT; 

skreślony 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 
Regulamin Rachunków Bankowych § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku: 
(…) e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi. 
 
Powód zmiany 
Zamkniecie usługi Citibank Global Transfer. 

  do 14.09.2022 r. od 15.09.2022 r. 

§1 ust. 119) Wyciąg – miesięczna informacja o zmianie 
stanu rachunku i ustalenie salda, udostępniana w 

§1 ust. 117) Wyciąg – miesięczna informacja o zmianie stanu 
rachunku i ustalenie salda, 
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Usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online w 
formie elektronicznej lub przesyłana w formie papierowej 
na ostatni wskazany przez Klienta adres do 
korespondencji;   

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 
Regulamin Rachunków Bankowych § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem, o 
ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…) 
 
Powód zmiany 
Zmiany w zakresie doręczania wyciągów. 
 

  do 14.09.2022 r. od 15.09.2022 r. 

§ 5 ust. 6) Na podstawie Umowy Produktów 
Depozytowych przedstawiciel ustawowy może dokonać 
aktywacji lub dezaktywacji poszczególnych produktów i 
usług na rzecz Osoby Małoletniej, w szczególności 
Citicard. Osoba Małoletnia może aktywować swoją Kartę 
Wirtualną wyłącznie w Citi Mobile. 

§ 5 ust. 6) Na podstawie Umowy Produktów Depozytowych 
przedstawiciel ustawowy może dokonać aktywacji lub 
dezaktywacji poszczególnych produktów i usług na rzecz Osoby 
Małoletniej, w szczególności Citicard. PIN Citicard ustanawia 
osoba Małoletnia. Osoba Małoletnia może aktywować swoją Kartę 
Wirtualną wyłącznie w Citi Mobile. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 
Regulamin Rachunków Bankowych § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem, o 
ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…) 
 
Powód zmiany 
Doprecyzowanie zapisów w zakresie ustanawiania PIN Citicard przez osobę Małoletnią. 

  do 14.09.2022 r. od 15.09.2022 r. 

§ 12 ust. 19.) Przy realizacji Zleceń Płatniczych z 
rachunku lub wpłatach na rachunek dokonywanych w 
innej walucie niż waluta rachunku, o ile postanowienia 
Regulaminu nie stanowią inaczej do przeliczeń stosuje 
się kursy walutowe Banku obowiązujące w chwili 
przyjęcia przez Bank Zlecenia Płatniczego. Kurs waluty 
ustalany jest na podstawie kursów kupna i sprzedaży 
walut z rynku międzybankowego. Kurs sprzedaży 
powiększany jest o marżę Banku, a kurs kupna 
pomniejszany jest o marżę Banku. Z uwagi na niezależną 
od Banku zmienność kursów z rynku międzybankowego, 
zmiany obowiązujących w Banku tabel kursów walut 
dokonywane są bez uprzedzenia. (…) 

§ 12 ust. 19) Przy realizacji Zleceń Płatniczych z rachunku lub 
wpłatach na rachunek dokonywanych w innej walucie niż waluta 
rachunku, o ile postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej 
do przeliczeń stosuje się kursy walutowe Banku obowiązujące 
w chwili przyjęcia przez Bank Zlecenia Płatniczego. Kurs 
sprzedaży powiększany jest o marżę Banku, a kurs kupna 
pomniejszany jest o marżę Banku. 
 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 
Regulamin Rachunków Bankowych § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem, o 
ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…) 
 
Powód zmiany 
Doprecyzowanie zapisów w zakresie stosowanych przez Bank kursów walutowych. 

  do 14.09.2022 r. od 15.09.2022 r. 

§ 13 ust. 1c) w formie wpłaty gotówki w bankomatach 
Banku z funkcją takiej wpłaty, albo wpłatomatach 
należących do wybranych przez Bank niezależnych 
operatorów – w walutach obsługiwanych przez te 
urządzenia. Wykaz wpłatomatów niezależnych 
operatorów wraz z ich lokalizacją Bank udostępnia 

§ 13 ust. 1 c) w formie wpłaty gotówki w bankomatach z logo 
Banku z funkcją takiej wpłaty, albo we wskazanych przez Bank 
wpłatomatach – w walutach obsługiwanych przez te urządzenia. 
Wykaz wpłatomatów wraz z ich lokalizacją Bank udostępnia 
Klientom w Oddziałach, na stronie internetowej Banku 
(https://www.citibank.pl/mapa-oddzialy-placowki-bankomaty-
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Klientom w Oddziałach, na stronie internetowej Banku 
(www.citibank.pl) oraz za pośrednictwem Usługi 
bankowości telefonicznej CitiPhone. 

wplatomaty) oraz za pośrednictwem Usługi bankowości 
telefonicznej CitiPhone. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 
Regulamin Rachunków Bankowych § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem, o 
ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…) 
 
Powód zmiany 
Doprecyzowanie zapisów w zakresie wpłat gotówki we wpłatomatach. 

  do 14.09.2022 r. od 15.09.2022 r. 

§ 13 ust. 3) W przypadku wpłat na rachunek 
dokonywanych w innej walucie niż waluta rachunku w 
formie polecenia przelewu, polecenia przelewu SEPA, 
polecenia przelewu w walucie obcej, polecenia przelewu 
wewnętrznego lub w formie wpłaty gotówki realizowanej 
w Oddziałach wskazanych przez Bank lub w formie 
wpłaty gotówki w bankomatach Banku, do przeliczeń 
stosuje się kursy obowiązujące w momencie 
udostępnienia środków na Koncie. W przypadku wpłat 
we wpłatomatach należących do wybranych przez Bank 
niezależnych operatorów dokonywanych w innej walucie 
niż waluta rachunku do przeliczeń stosuje się Kursy 
Tabelowe obowiązujące w momencie uznania Konta 
kwotą wpłaty. 

§ 13 ust. 3) W przypadku wpłat na rachunek dokonywanych w 
innej walucie niż waluta rachunku w formie polecenia przelewu, 
polecenia przelewu SEPA, polecenia przelewu w walucie obcej, 
polecenia przelewu wewnętrznego lub w formie wpłaty gotówki 
realizowanej w Oddziałach wskazanych przez Bank lub w 
formie wpłaty gotówki w bankomatach Banku, do przeliczeń 
stosuje się kursy obowiązujące w momencie udostępnienia 
środków na Koncie. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 
Regulamin Rachunków Bankowych § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem, o 
ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…) 
 
Powód zmiany 

  Doprecyzowanie zapisów w zakresie wpłat gotówki we wpłatomatach. 

  do 14.09.2022 r. od 15.09.2022 r. 

§ 13 ust. 4) W przypadku wpłat gotówki na Konto 
Osobiste dokonywanych w bankomatach lub we 
wpłatomatach z wykorzystaniem Karty Debetowej wpłaty 
gotówki mogą być dokonywane wyłącznie w banknotach 
w walucie obsługiwanej w danym bankomacie lub 
wpłatomacie zgodnie z instrukcjami danego bankomatu 
lub wpłatomatu posiadającego taką funkcjonalność. 

§ 13 ust. 4) W przypadku wpłat gotówki na Konto Osobiste 
dokonywanych w bankomatach z logo Banku lub we 
wskazanych przez Bank wpłatomatach z wykorzystaniem Karty 
Debetowej wpłaty gotówki mogą być dokonywane wyłącznie w 
banknotach w walucie obsługiwanej w danym bankomacie lub 
wpłatomacie zgodnie z instrukcjami danego bankomatu lub 
wpłatomatu posiadającego taką funkcjonalność. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 
Regulamin Rachunków Bankowych § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem, o 
ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…) 
 
Powód zmiany 

  Doprecyzowanie zapisów w zakresie wpłat gotówki we wpłatomatach. 

  do 14.09.2022 r. od 15.09.2022 r. 

§ 13 ust. 5 b) W przypadku, gdy po stronie Banku nie 
następuje przeliczenie waluty albo następuje przeliczenie 
waluty między euro a walutą państwa członkowskiego lub 
między dwiema walutami państw członkowskich, 
sprawdzenie i przeliczenie kwoty wpłaty gotówki oraz 
uznanie Konta Osobistego wpłaconą kwotą odbywa się: 

§ 13 ust. 5 b) W przypadku, gdy po stronie Banku nie następuje 
przeliczenie waluty albo następuje przeliczenie waluty między 
euro a walutą państwa członkowskiego lub między dwiema 
walutami państw członkowskich, sprawdzenie i przeliczenie 
kwoty wpłaty gotówki oraz uznanie Konta Osobistego wpłaconą 
kwotą odbywa się: 
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a) natychmiast po dokonaniu wpłaty w przypadku wpłat 
gotówki w bankomatach Banku, 
b) natychmiast po uznaniu tą kwotą rachunku Banku, 
jako dostawcy odbiorcy – w przypadku wpłat gotówki we 
wpłatomatach należących do wybranych przez Bank 
niezależnych operatorów, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 

a) natychmiast po dokonaniu wpłaty w przypadku wpłat gotówki 
w bankomatach Banku, 
b) natychmiast po uznaniu tą kwotą rachunku Banku, jako 
dostawcy odbiorcy – w przypadku wpłat gotówki we 
wskazanych przez Bank wpłatomatach, z zastrzeżeniem ust. 6 
poniżej. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 
Regulamin Rachunków Bankowych § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem, o 
ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…) 
 
Powód zmiany 

  Doprecyzowanie zapisów w zakresie zaksięgowania wpłat gotówki we wpłatomatach. 

  do 14.09.2022 r. od 15.09.2022 r. 

§ 13 ust. 6) Bank jest uprawniony do: 
a) wstrzymania zaksięgowania środków oraz zatrzymania 
banknotów do wyjaśnienia w przypadku uzasadnionego 
podejrzenia co do autentyczności zdeponowanych 
banknotów; 
b) dokonania korekty księgowej i obciążenia rachunku 
Klienta kwotą środków wpłaconych i zaksięgowanych na 
rachunku w przypadku późniejszego zidentyfikowania 
banknotu jako fałszywy lub podejrzany co do 
autentyczności; 
c) odmowy przyjęcia zniszczonych banknotów i monet w 
walutach innych niż PLN; 
d) odmowy przyjęcia wpłaty na Konto w przypadku 
wpłaty gotówki związanej z prowadzoną przez Klienta 
działalnością gospodarczą lub zawodową; 
e) odmowy przyjęcia wpłaty na rachunek objęty zajęciem 
egzekucyjnym po godzinie 17 oraz w soboty, niedziele i 
dni ustawowo wolne od pracy. 

§ 13 ust. 6) Bank jest uprawniony do: 
a) wstrzymania zaksięgowania środków oraz zatrzymania 
banknotów do wyjaśnienia w przypadku uzasadnionego 
podejrzenia co do autentyczności zdeponowanych banknotów; 
b) dokonania korekty księgowej i obciążenia rachunku Klienta 
kwotą środków wpłaconych i zaksięgowanych na rachunku w 
przypadku późniejszego zidentyfikowania banknotu jako 
zniszczony, uszkodzony, fałszywy lub podejrzany co do 
autentyczności; 
c) odmowy przyjęcia lub zwrotu Klientowi zniszczonych 
banknotów i monet w walutach innych niż PLN; 
d) odmowy przyjęcia wpłaty na Konto w przypadku wpłaty 
gotówki związanej z prowadzoną przez Klienta działalnością 
gospodarczą lub zawodową; 
e) odmowy przyjęcia wpłaty na rachunek objęty zajęciem 
egzekucyjnym po godzinie 17 oraz w soboty, niedziele i dni 
ustawowo wolne od pracy. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 
Regulamin Rachunków Bankowych § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem, o 
ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…) 
 
Powód zmiany 
Doprecyzowanie zapisów w zakresie wpłat gotówki w oddziale Banku. 

  do 14.09.2022 r. od 15.09.2022 r. 

§ 15 ust.3) Przy realizacji Zlecenia Płatniczego 
dokonywanego z rachunku Klienta w ramach usługi CGT 
na rachunek Odbiorcy prowadzony w innej walucie niż 
waluta Zlecenia Płatniczego rachunek Odbiorcy zostanie 
uznany kwotą przeliczoną według kursu walutowego 
stosowanego przez Organizację Płatniczą dokonującą 
rozliczeń w ramach usługi. 

skreślony 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 
Regulamin Rachunków Bankowych § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku: 
(…) e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi. 
 
Powód zmiany 
Wycofanie usługi Citibank Global Transfer. 

  do 14.09.2022 r. od 15.09.2022 r. 
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§ 15 ust.4) Przelewy CGT, Przelew na telefon BLIK oraz 
Express Elixir są realizowane w trybie natychmiastowym, 
a uznanie rachunku Odbiorcy kwotą przelewanych 
środków następuje z chwilą złożenia Zlecenia 
Płatniczego obejmującego dyspozycję takiego przelewu. 
Możliwość realizacji Przelewu CGT, Przelewu na telefon 
BLIK lub Express Elixir jest uzależniona od technicznej 
gotowości banku Odbiorcy do przyjęcia przelewu w 
ramach tej usługi. Bank informuje Klienta o możliwości 
wykonania przelewu w ramach usługi CGT, Przelewu na 
telefon BLIK lub Express Elixir przed przyjęciem Zlecenia 
Płatniczego obejmującego dyspozycję Przelewu CGT, 
Przelewu na telefon BLIK lub Express Elixir. 

§ 15 ust.3) Przelew na telefon BLIK oraz Express Elixir są 
realizowane w trybie natychmiastowym, a uznanie rachunku 
Odbiorcy kwotą przelewanych środków następuje z chwilą 
złożenia Zlecenia Płatniczego obejmującego dyspozycję 
takiego przelewu. Możliwość realizacji Przelewu na telefon BLIK 
lub Express Elixir jest uzależniona od technicznej gotowości 
banku Odbiorcy do przyjęcia przelewu w ramach tej usługi. 
Bank informuje Klienta o możliwości wykonania przelewu w 
ramach usługi Przelewu na telefon BLIK lub Express Elixir 
przed przyjęciem Zlecenia Płatniczego obejmującego 
dyspozycję Przelewu na telefon BLIK lub Express Elixir. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 
Regulamin Rachunków Bankowych § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku: 
(…) e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi. 
 
Powód zmiany 
Wycofanie usługi Citibank Global Transfer. 

  do 14.09.2022 r. od 15.09.2022 r. 

§ 18 ust. 2a) Zlecenie walutowe Klient może złożyć: 
a) w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online 
oraz Citi Mobile, (…)    

§ 18 ust. 2a) Zlecenie walutowe Klient może złożyć: 
a) w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online oraz 
Citi Mobile wyłącznie z Konta Osobistego, (…) 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 
Regulamin Rachunków Bankowych § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem, o 
ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…) 
 
Powód zmiany 
Doprecyzowanie zapisów w zakresie Zleceń walutowych. 

  do 14.09.2022 r. od 15.09.2022 r. 

§ 20 ust. 14) Transakcje dokonane przy użyciu Citicard 
księgowane są na Koncie, które w momencie 
dokonywania transakcji jest właściwe dla Citicard. 
Postanowienia niniejszego ustępu nie dotyczą 
przypadków księgowania transakcji w usłudze Citibank 
Global Wallet. 

§ 20 ust. 14) Transakcje dokonane przy użyciu Citicard 
księgowane są na Koncie, które w momencie dokonywania 
transakcji jest właściwe dla Citicard. Postanowienia niniejszego 
ustępu nie dotyczą przypadków księgowania transakcji w 
usłudze Citibank Global Wallet. W przypadku wpłat we 
wskazanych przez Bank wpłatomatach transakcja dokonana 
przy użyciu Citicard zostanie zaksięgowana na Koncie 
prowadzonym w PLN. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 
Regulamin Rachunków Bankowych § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem, o 
ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…) 
 
Powód zmiany 
Doprecyzowanie zapisów w zakresie wpłat gotówki we wpłatomatach. 

  do 14.09.2022 r. od 15.09.2022 r. 

§ 24 ust.2) Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone 
z przedstawicielami Banku są nagrywane oraz mogą być   
wykorzystane do celów dowodowych. 

§ 24 ust. 2) Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone z 
przedstawicielami Banku są nagrywane oraz mogą być 
wykorzystane do celów dowodowych. Bank ze względów 
zachowania środków bezpieczeństwa zastrzega sobie prawo do 
odmowy kontynuowania rozmowy, jeżeli w rozmowie 
uczestniczą osoby trzecie lub kiedy Klient używa zestawu 
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głośnomówiącego. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 
Regulamin Rachunków Bankowych § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem, o 
ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…) 
 
Powód zmiany 
Doprecyzowanie zapisów w zakresie usługi bankowości telefonicznej CitiPhone. 

  do 14.09.2022 r. od 15.09.2022 r. 

§ 28 ust.2) Bank przekazuje informację o zmianach stanu 
Konta i z ustaleniem salda w postaci comiesięcznego 
Wyciągu   udostępnianego za pośrednictwem Usługi 
bankowości elektronicznej Citibank Online oraz Citi 
Mobile. 

§ 28 ust.2) Bank przekazuje informację o zmianach stanu Konta 
i z ustaleniem salda w postaci comiesięcznego Wyciągu: 
a) w formie elektronicznej za pośrednictwem Usługi bankowości 
elektronicznej Citibank Online bez powiadomienia lub za zgodą 
Klienta z powiadomieniem na Główny Adres Poczty 
Elektronicznej, lub 
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem Usługi bankowości 
elektronicznej Citibank Online bez powiadomienia oraz 
dodatkowo na wniosek Klienta na Główny Adres Poczty 
Elektronicznej jako załącznik do wiadomości, lub 
c) w formie elektronicznej za pośrednictwem Usługi bankowości 
elektronicznej Citibank Online bez powiadomienia oraz 
dodatkowo na wniosek Klienta w formie papierowej na ostatni 
wskazany przez Klienta adres korespondencyjny. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 
Regulamin Rachunków Bankowych § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem, o 
ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…) 
 
Powód zmiany 
Zmiany w zakresie doręczania wyciągów. 

  do 14.09.2022 r. od 15.09.2022 r. 

§ 29 ust. 4) Klient, któremu przyznano kredyt w rachunku 
płatniczym Linię Kredytową, jest zobowiązany do 
regularnych comiesięcznych przelewów dochodów na 
Konto Osobiste, w każdym okresie rozliczeniowym 
określonym zgodnie z ust. 10, których rodzaj i wysokość 
zostały określone we Wniosku o udzielenie kredytu w 
rachunku płatniczym Linii Kredytowej („Wniosek”). Jeżeli 
wysokość zadeklarowanej kwoty przelewów nie jest 
określona w Umowie o kredyt w rachunku płatniczym Linię 
Kredytową lub we Wniosku, Klient jest zobowiązany do 
zapewnienia regularnych wpłat w wysokości co najmniej 
1000 zł miesięcznie. Jeśli wysokość odsetek i opłat 
naliczonych w danym okresie rozliczeniowym przewyższa 
kwotę, którą Klient jest zobowiązany regularnie wpłacać 
na Konto Osobiste, wówczas Klient ma obowiązek zasilić 
Konto Osobiste co najmniej kwotą powiększoną o 
wysokość naliczonych odsetek i opłat. W przypadku braku 
przelewów dochodów na Konto Osobiste, Bank zastrzega 
sobie prawo do podejmowania względem Klienta 
czynności monitujących i windykacyjnych. Bank lub 
uprawnione do działania w imieniu Banku podmioty mogą 
podejmować następujące czynności: monity listowne, 
monity telefoniczne oraz inne czynności podejmowane 
poza siedzibą Banku. 

§ 29 ust. 4) Klient, któremu przyznano kredyt w rachunku 
płatniczym Linię Kredytową, jest zobowiązany do regularnych 
comiesięcznych przelewów dochodów na Konto Osobiste, w 
każdym okresie rozliczeniowym określonym zgodnie z ust. 10, 
których rodzaj i wysokość zostały określone we Wniosku o 
udzielenie kredytu w rachunku płatniczym Linii Kredytowej 
(„Wniosek”). Jeżeli wysokość zadeklarowanej kwoty przelewów 
nie jest określona w Umowie o kredyt w rachunku płatniczym 
Linię Kredytową lub we Wniosku, Klient jest zobowiązany do 
zapewnienia regularnych wpłat w wysokości co najmniej 1000 zł 
miesięcznie lub 1200 dla umów zawartych od dnia 15 września 
2022 r. Jeśli wysokość odsetek i opłat naliczonych w danym 
okresie rozliczeniowym przewyższa kwotę, którą Klient jest 
zobowiązany regularnie wpłacać na Konto Osobiste, wówczas 
Klient ma obowiązek zasilić Konto Osobiste co najmniej kwotą 
powiększoną o wysokość naliczonych odsetek i opłat. W 
przypadku braku przelewów dochodów na Konto Osobiste, 
Bank zastrzega sobie prawo do podejmowania względem 
Klienta czynności monitujących i windykacyjnych. Bank lub 
uprawnione do działania w imieniu Banku podmioty mogą 
podejmować następujące czynności: monity listowne, monity 
telefoniczne oraz inne czynności podejmowane poza siedzibą 
Banku. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 
Regulamin Rachunków Bankowych § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
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19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem, o 
ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…) 
 
Powód zmiany 
Podwyższenie wysokości minimalnego wymaganego regularnego wpływu na Konto Osobistego dla umów o kredyt w rachunku 
płatniczym Linię Kredytową. 

  do 14.09.2022 r. od 15.09.2022 r. 

Brak zapisu § 32 ust. 3 d) w przypadku gdy Bank nie jest w stanie stosować 
środków bezpieczeństwa finansowego wynikających z Ustawy z 
dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 
Regulamin Rachunków Bankowych § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem, o 
ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…) 
 
Powód zmiany 

  Dodanie przypadku pozwalającego na wypowiedzenie Umowy przez Bank. 

do 14.09.2022 r. od 15.09.2022 r. 

§ 33 ust. 8) W przypadku opłaty miesięcznej za prowadzenie 
rachunku płatniczego Subkonta Walutowego w pakiecie 10 
walut, opłata naliczana jest od pierwszego pełnego miesiąca 
kalendarzowego od otwarcia przynajmniej jednego z Subkont 
Walutowych znajdujących się w pakiecie, niezależnie ile 
Subkont Walutowych z pakietu zostanie otwartych. Lista 
walut wchodzących w skład pakietu określona jest w TOiP 
 

skreślony 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 
Regulamin Rachunków Bankowych § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem, o 
ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…) 
 
Powód zmiany 
Zniesienie opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku płatniczego Subkonta Walutowego w walutach obcych AUD, CAD, 
RUB, ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK, HRK, HUF. 

  do 14.09.2022 r. od 15.09.2022 r. 

§ 33 ust. 13) W przypadku naliczenia Opłaty na 
Subkoncie Walutowym, do przeliczenia Opłaty na walutę 
Subkonta, Bank stosuje kurs sprzedaży obowiązujący w 
momencie księgowania opłaty. Powyższe kursy dostępne 
są na stronach internetowych Banku (www.citibank.pl), w 
Usłudze bankowości telefonicznej CitiPhone lub w 
Oddziałach. 

§ 33 ust. 12) W przypadku naliczenia Opłaty na Subkoncie 
Walutowym lub Rachunku Oszczędnościowym prowadzonym w 
walucie obcej, do przeliczenia Opłaty na walutę Subkonta, Bank 
stosuje kurs sprzedaży obowiązujący w momencie księgowania 
opłaty. Powyższe kursy dostępne są na stronach internetowych 
Banku (www.citibank.pl), w Usłudze bankowości telefonicznej 
CitiPhone lub w Oddziałach. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 
Regulamin Rachunków Bankowych § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem, o 
ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…) 
 
Powód zmiany 

  Doprecyzowanie zapisów w zakresie naliczania opłat. 

  do 14.09.2022 r. od 15.09.2022 r. 
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§ 35 ust. 4) Kwota wydatkowana na koszty pogrzebu 
Klienta w wysokości nieprzekraczającej kosztów 
urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi 
w danym środowisku jest wypłacana osobie, która 
przedłoży: 
a) skrócony odpis aktu zgonu Klienta, 
b) rachunki stwierdzające wysokość poniesionych 
kosztów, wystawione na osobę żądającą wypłaty. 

§ 35 ust. 4) Kwota wydatkowana na koszty pogrzebu Klienta w 
wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu 
zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku jest 
wypłacana osobie, która przedłoży rachunki stwierdzające 
wysokość poniesionych kosztów, wystawione na osobę 
żądającą wypłaty. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 
Regulamin Rachunków Bankowych § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem, o 
ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…) 
 
Powód zmiany 
Zmiana dokumentów wymaganych przez Bank do wypłaty na koszty pogrzebu Klienta. 

  do 14.09.2022 r. od 15.09.2022 r. 

§ 37 ust.1 c) w formie elektronicznej – na adres poczty 
elektronicznej Banku, przez Usługę bankowości 
elektronicznej Citibank Online po zalogowaniu w 
zakładce „Kontakt z bankiem” oraz na stronie Banku 
(www.citibank.pl) poprzez skorzystanie z formularza 
reklamacyjnego.     

§ 37 ust.1 c) w formie elektronicznej – na adres poczty 
elektronicznej Banku, przez Usługę bankowości elektronicznej 
Citibank Online po zalogowaniu w zakładce „Kontakt z 
bankiem”.     

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 
Regulamin Rachunków Bankowych § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku: 
19. (…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z 
Klientem, o ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…) 
 
Powód zmiany 

  Zmiana sposobu zgłaszania reklamacji. 

  do 14.09.2022 r. od 15.09.2022 r. 

§ 37 ust. 12) W przypadku reklamacji niedotyczącej usług 
płatniczych świadczonych przez Bank, na złożoną skargę 
lub reklamację Bank może udzielić odpowiedzi: 
a) w postaci papierowej na aktualny adres 
korespondencyjny Klienta, 
b) za pomocą innego trwałego nośnika informacji, 
c) na wniosek Klienta - pocztą elektroniczną na 
przekazany Bankowi Główny Adres E – mail Klienta.   

§ 37 ust. 12) W przypadku reklamacji niedotyczącej usług 
płatniczych świadczonych przez Bank, na złożoną skargę lub 
reklamację Bank może udzielić odpowiedzi: 
a) w postaci papierowej na aktualny adres korespondencyjny 
Klienta, 
b) na wniosek Klienta - pocztą elektroniczną na przekazany 
Bankowi Główny Adres E – mail Klienta.   

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 
Regulamin Rachunków Bankowych § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku: 
(…) d) dostosowania do zaleceń, rekomendacji lub decyzji wydanych przez organy nadzoru bankowego lub właściwe w 
sprawach ochrony praw konsumentów w zakresie dotyczącym Umowy, (…) 
 
Powód zmiany 
Dostosowanie do zapisów Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o 
Funduszu Edukacji Finansowej. 

  do 14.09.2022 r. od 15.09.2022 r. 

Brak zapisu § 39 ust. 9) Bank ewidencjonuje i archiwizuje dokumenty, 
nagrania oraz inne nośniki informacji sporządzane lub 
otrzymywane w związku ze świadczonymi usługami.     

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 
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Regulamin Rachunków Bankowych § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku: 
19. (…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z 
Klientem, o ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…) 
 
Powód zmiany 

  Doprecyzowanie zapisów dotyczących rejestracji nagrań oraz innych nośników informacji. 

  do 14.09.2022 r. od 15.09.2022 r. 

§ 39 ust. 11) Klient jest zobowiązany do powiadomienia 
Banku o fakcie otrzymania środków z tytułu zagranicznej 
emerytury lub renty najpóźniej w dniu otrzymania 
pierwszego wpływu z ich tytułu. 

§ 39 ust. 12) Klient jest zobowiązany do powiadomienia Banku 
o fakcie otrzymywania środków z tytułu zagranicznej emerytury 
lub renty, przed uznaniem Rachunku pierwszym wpływem z 
tego tytułu. Poprzez powiadomienie Banku rozumiane jest 
dostarczenie wszelkich informacji niezbędnych do realizacji 
obowiązków podatkowych w tym zakresie tj. dostarczenie na 
piśmie oświadczenia o otrzymywaniu renty/emerytury z 
zagranicy, zawierającego pełne dane identyfikacyjne podatnika 
otrzymującego rentę lub emeryturę zagraniczną, wraz z kopią 
decyzji potwierdzającą przyznanie świadczenia przez 
zagraniczną instytucję, przetłumaczoną przez tłumacza 
przysięgłego na język polski. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 
Regulamin Rachunków Bankowych § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku: 
19. (…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z 
Klientem, o ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…) 
 
Powód zmiany 

  Dodanie informacji o wymaganiach Banku w zakresie rent i emerytur zagranicznych. 

 
Pozostałe zmiany w Regulaminie Rachunków Bankowych oraz jego załącznikach mają charakter redakcyjny i porządkujący.  
Numeracja i odwołania w dokumencie zostały odpowiednio zmienione. 
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Wykaz zmian w Wykazie Godzin Granicznych 

do 14.09.2022 r. 

Polecenie przelewu wewnętrznego: 

Polecenie przelewu, polecenie przelewu krajowego w złotych, polecenie przelewu transgranicznego w złotych, polecenie 
przelewu SEPA, polecenie przelewu transgranicznego w euro, polecenie przelewu w walucie obcej, polecenie przelewu 
transgranicznego w walucie obcej: 
  

Waluta 
 

Godzina 
graniczna 

Data księgowania na rachunku dostawcy 
usług płatniczych Odbiorcy dla Zleceń 
Płatniczych złożonych przed Godziną 

graniczną 
Polecenie przelewu 
krajowego w złotych PLN 15:30 D 

W ramach usługi Express 
Elixir oraz Przelew na telefon 
BLIK 

PLN 22:30 

realizowane 
przez całą 

dobę, 

7 dni w tygodniu 

D 

Polecenie przelewu SEPA EUR 14:00 D+1 

Pozostałe – tryb standardowy EUR, USD, GBP, DKK, CHF, SEK, 
PLN, NOK, AUD, JPY, CAD, 
CZK, HUF HRK, ZAR, RUB 

14:00 D+2 

 
 
Pozostałe – tryb pilny 

EUR, USD 14:00  
 

D 
PLN 12:30 

GBP, DKK, NOK, CAD, 
HUF, ZAR, CHF 

11:30 

HRK 10:30 
SEK, CZK, RUB 09:30 

JPY 11:45 D+1 

W ramach usługi CGT PLN, euro i inne waluty 
obce 

22:30 D 

D – data złożenia Zlecenia Płatniczego polecenia przelewu. 
 

 

od 15.09.2022 r. 

 
Polecenie przelewu wewnętrznego: 

Polecenie przelewu, polecenie przelewu krajowego w złotych, polecenie przelewu transgranicznego w złotych, polecenie przelewu 
SEPA, polecenie przelewu transgranicznego w euro, polecenie przelewu w walucie obcej, polecenie przelewu transgranicznego w 
walucie obcej: 
  

Waluta 
 

Godzina 
graniczna 

Data księgowania na rachunku dostawcy 
usług płatniczych Odbiorcy dla Zleceń 
Płatniczych złożonych przed Godziną 

graniczną 
Polecenie przelewu 
krajowego w złotych PLN 15:30 D 

W ramach usługi Express Elixir 
oraz Przelew na telefon BLIK 

PLN 22:30 

realizowane 
przez całą 

dobę, 

7 dni w tygodniu 

D 

Polecenie przelewu SEPA EUR 14:00 D+1 

Pozostałe – tryb standardowy EUR, USD, GBP, DKK, CHF, SEK, 
PLN, NOK, AUD, JPY, CAD, 
CZK, HUF HRK, ZAR, RUB 

14:00 D+1 

EUR, USD 14:00 
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Pozostałe – tryb pilny 

PLN 12:30  
 

D 
GBP, DKK, NOK, CAD, 

HUF, ZAR, CHF 
11:30 

HRK 10:30 
SEK, CZK, RUB 09:30 

JPY 11:45 D+1 

D – data złożenia Zlecenia Płatniczego polecenia przelewu. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 
Regulamin Rachunków Bankowych § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem, o 
ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…) 
(…) e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi. 
 
Powód zmiany 
Wycofanie usługi Citibank Global Transfer, skrócenie daty księgowania dla Zleceń Płatniczych pozostałych w trybie 
standardowym w walutach obcych. 
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Wykaz zmian w Instrukcji Składania Zleceń Płatniczych 

do 14.09.2022 r. 

 
 
 
 
 
 
 
Polecenie 
przelewu, 
polecenie 
przelewu 
SEPA, 
polecenie 
przelewu 
w walucie 
obcej, 
polecenie 
przelewu 
wewnętrznego 

Polecenie przelewu wewnętrznego w PLN i polecenie przelewu w PLN do banku prowadzącego 
działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz polecenie przelewu wewnętrznego w 
euro i innych walutach obcych: 

– numer rachunku, z którego będzie realizowane zlecenie w formacie NRB lub w formacie NRB skróconym 
do 10 ostatnich znaków („numer wewnętrzny” rachunku) lub wskazanie typu i waluty rachunku 

– waluta i kwota transakcji płatniczej 
– numer rachunku Odbiorcy w formacie NRB lub w przypadku polecenia przelewu wewnętrznego pomiędzy 

rachunkami Klienta w Banku w formacie NRB skróconym do 10 ostatnich znaków („numer wewnętrzny” 
rachunku) lub wskazanie typu i waluty rachunku 

– nazwa Odbiorcy (nie dotyczy polecenia przelewu wewnętrznego pomiędzy rachunkami Klienta w Banku) 
– tytuł przelewu (nie dotyczy polecenia przelewu wewnętrznego pomiędzy rachunkami Klienta w Banku 

realizowanego za pośrednictwem Usługi bankowości elektronicznej Citibank Online) 
Polecenie przelewu transgranicznego w złotych, polecenie przelewu w walucie obcej, polecenie 
przelewu transgranicznego w walucie obcej, polecenie przelewu SEPA i polecenie przelewu 
transgranicznego w euro: 
– numer rachunku, z którego będzie realizowane zlecenie w formacie NRB lub w formacie NRB skróconym do 

ostatnich 10 znaków („numer wewnętrzny” rachunku) lub wskazanie typu i waluty rachunku 
– waluta i kwota transakcji płatniczej 
– numer rachunku Odbiorcy w formacie IBAN dla krajów, których numer rachunku oznacza się w tym formacie.  W 

przypadku pozostałych krajów numer rachunku Odbiorcy oraz z wykluczeniem polecenia przelewu SEPA oraz 
polecenia przelewu CGT kod banku Odbiorcy (SWIFT lub BIC lub USA BIC tzw. FW/ABA lub Sort Code; jeżeli Klient 
nie podaje kodu banku powinien podać pełne dane łącznie z adresem banku Odbiorcy) 

– nazwa Odbiorcy 
– tytuł przelewu 
– adres Odbiorcy w przypadku banku prowadzącego działalność na terytorium Kanady 
– państwo, w którym prowadzi działalność bank Odbiorcy 

 
 

od 15.09.2022 r. 

 
 
 
 
 
 
 
Polecenie 
przelewu, 
polecenie 
przelewu 
SEPA, 
polecenie 
przelewu 
w walucie 
obcej, 
polecenie 
przelewu 
wewnętrznego 

Polecenie przelewu wewnętrznego w PLN i polecenie przelewu w PLN do banku prowadzącego 
działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz polecenie przelewu wewnętrznego w 
euro i innych walutach obcych: 

– numer rachunku, z którego będzie realizowane zlecenie w formacie NRB lub w formacie NRB skróconym 
do 10 ostatnich znaków („numer wewnętrzny” rachunku) lub wskazanie typu i waluty rachunku 

– waluta i kwota transakcji płatniczej 
– numer rachunku Odbiorcy w formacie NRB lub w przypadku polecenia przelewu wewnętrznego pomiędzy 

rachunkami Klienta w Banku w formacie NRB skróconym do 10 ostatnich znaków („numer wewnętrzny” 
rachunku) lub wskazanie typu i waluty rachunku 

– nazwa Odbiorcy (nie dotyczy polecenia przelewu wewnętrznego pomiędzy rachunkami Klienta w Banku) 
– tytuł przelewu (nie dotyczy polecenia przelewu wewnętrznego pomiędzy rachunkami Klienta w Banku 

realizowanego za pośrednictwem Usługi bankowości elektronicznej Citibank Online) 
Polecenie przelewu transgranicznego w złotych, polecenie przelewu w walucie obcej, polecenie 
przelewu transgranicznego w walucie obcej, polecenie przelewu SEPA i polecenie przelewu 
transgranicznego w euro: 
– numer rachunku, z którego będzie realizowane zlecenie w formacie NRB lub w formacie NRB skróconym do 

ostatnich 10 znaków („numer wewnętrzny” rachunku) lub wskazanie typu i waluty rachunku 
– waluta i kwota transakcji płatniczej 
– numer rachunku Odbiorcy w formacie IBAN dla krajów, których numer rachunku oznacza się w tym formacie.  W 

przypadku pozostałych krajów numer rachunku Odbiorcy oraz z wykluczeniem polecenia przelewu SEPA kod 
banku Odbiorcy (SWIFT lub BIC lub USA BIC tzw. FW/ABA lub Sort Code; jeżeli Klient nie podaje kodu banku 
powinien podać pełne dane łącznie z adresem banku Odbiorcy) 

– nazwa Odbiorcy 
– tytuł przelewu 
– adres Odbiorcy w przypadku banku prowadzącego działalność na terytorium Kanady 
– państwo, w którym prowadzi działalność bank Odbiorcy 
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Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 
Regulamin Rachunków Bankowych § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku: 
(…) e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi. 
 
Powód zmiany 
Wycofanie usługi Citibank Global Transfer. 
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