Wykaz zmian w Tabeli Opłat
i Prowizji dla Podstawowego
Rachunku Płatniczego

Wykaz zmian w Tabeli Opłat i Prowizji dla Podstawowego Rachunku Płatniczego
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
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; (…)
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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.
9.11.1. Tabela limitów transakcji
Dzienny maksymalny limit polecenia przelewu CGT
w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online

zawarty w limicie opisanym w punkcie 9.8.

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.
9.11.2. 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.
9.11.3. 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.

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. Konto osobiste to rachunek płatniczy.
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