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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 21.11.2021 r. 

Brak zapisu 
 

od 22.11.2021 r. 

3.5. Polecenie przelewu krajowego w złotych i polecenie 
przelewu wewnętrznego w złotych 
Realizacja Przelewu na telefon BLIK w Serwisie 
Bankowości Mobilnej Citi Mobile 

0 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 31. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 

15. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat  
w przypadku: 
a) wprowadzenia nowych usług, o ile zapewni to należyte wykonywanie Umowy, nie będzie naruszało interesu Klienta oraz  
nie będzie prowadziło do zwiększenia obciążeń finansowych Klienta z tytułu Umowy w przypadku nieskorzystania z nowej 
usługi; (...) 
 
Powód zmiany 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku - Przelew na telefon BLIK. 

do 21.11.2021 r. 

Brak zapisu 
 

od 22.11.2021 r. 

6.4. Wypłata gotówki 
w bankomatach innych niż Banku za pośrednictwem 
usługi Wypłata gotówki BLIK 

0 PLN pierwsze 4 w miesiącu wypłaty gotówki; 
8 PLN każda kolejna wypłata gotówki 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 31. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 

15. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat  
w przypadku: 
a) wprowadzenia nowych usług, o ile zapewni to należyte wykonywanie Umowy, nie będzie naruszało interesu  Klienta oraz  
nie będzie prowadziło do zwiększenia obciążeń finansowych Klienta z tytułu Umowy w przypadku nieskorzystania z nowej 
usługi; (...) 
 
Powód zmiany 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Wypłata gotówki BLIK. 

  do 21.11.2021 r. 

11.8. Tabela limitów transakcji 
maksymalny dzienny limit kwotowy dla sumy Zleceń 
Płatniczych składanych w usłudze bankowości 
elektronicznej Citibank Online i Citi Mobile (nie dotyczy 
Zleceń Płatniczych pomiędzy własnymi rachunkami oraz 
Zleceń wymagających telefonicznego potwierdzenia) 
 

200 000 PLN 

od 22.11.2021 r. 

11.8. Tabela limitów transakcji 
maksymalny dzienny limit kwotowy dla sumy Zleceń 
Płatniczych składanych w usłudze bankowości 
elektronicznej Citibank Online i Citi Mobile (nie dotyczy 
Zleceń Płatniczych pomiędzy własnymi rachunkami oraz 
Zleceń wymagających telefonicznego potwierdzenia) 
oraz Transakcji BLIK, wspólny dla Konta i Karty 
Kredytowej 
 

200 000 PLN 
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Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Transakcji BLIK. 

do 21.11.2021 r. 

Brak zapisu 
 

od 22.11.2021 r. 

11.14. Tabela limitów transakcji 
Maksymalny dzienny sumaryczny limit kwotowy 
Płatności BLIK oraz Wypłaty gotówki BLIK, wspólny dla 
Konta i Karty Kredytowej 

20 000 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Transakcji BLIK. 

do 21.11.2021 r. 

Brak zapisu 
 

od 22.11.2021 r. 

11.15. Tabela limitów transakcji 
Maksymalny dzienny sumaryczny limit kwotowy 
Przelewów na telefon BLIK, wspólny dla Konta i Karty 
Kredytowej 

20 000 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Transakcji BLIK. 

do 21.11.2021 r. 

Brak zapisu 
 

od 22.11.2021 r. 

11.16. Tabela limitów transakcji 
Minimalna kwota Przelewu na telefon BLIK 

1 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Przelewu na telefon BLIK. 
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do 21.11.2021 r. 

Brak zapisu 
 

od 22.11.2021 r. 

11.17. Tabela limitów transakcji 
Maksymalny limit kwotowy jednorazowego Przelewu na 
telefon BLIK 

500 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Przelewu na telefon BLIK. 

 
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 21.11.2021 r. 

Brak zapisu  

od 22.11.2021 r. 

3.5. Polecenie przelewu krajowego w złotych i polecenie 
przelewu wewnętrznego w złotych 
Realizacja Przelewu na telefon BLIK w Serwisie 
Bankowości Mobilnej Citi Mobile 
 

0 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 31. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 

15. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat  
w przypadku: 
a) wprowadzenia nowych usług, o ile zapewni to należyte wykonywanie Umowy, nie będzie naruszało interesu Klienta oraz  
nie będzie prowadziło do zwiększenia obciążeń finansowych Klienta z tytułu Umowy w przypadku nieskorzystania z nowej usługi; 
(...) 
 
Powód zmiany 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku - Przelew na telefon BLIK. 
 

do 21.11.2021 r. 

Brak zapisu   

od 22.11.2021 r. 

6.4. Wypłata gotówki 
w bankomatach innych niż Banku za pośrednictwem 
usługi Wypłata gotówki BLIK 

0 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 31. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 

15. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat  
w przypadku: 
a) wprowadzenia nowych usług, o ile zapewni to należyte wykonywanie Umowy, nie będzie naruszało interesu Klienta oraz  
nie będzie prowadziło do zwiększenia obciążeń finansowych Klienta z tytułu Umowy w przypadku nieskorzystania z nowej usługi; 
(...) 
 
Powód zmiany 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Wypłata gotówki BLIK. 
 

do 21.11.2021 r. 

11.8. Tabela limitów transakcji 
maksymalny dzienny limit kwotowy dla sumy Zleceń 
Płatniczych składanych w usłudze bankowości 
elektronicznej Citibank Online i Citi Mobile (nie dotyczy 
Zleceń Płatniczych pomiędzy własnymi rachunkami oraz 
Zleceń wymagających telefonicznego potwierdzenia) 
 

400 000 PLN 

od 22.11.2021 r. 

11.8. Tabela limitów transakcji 
maksymalny dzienny limit kwotowy dla sumy Zleceń 
Płatniczych składanych w usłudze bankowości 
elektronicznej Citibank Online i Citi Mobile (nie dotyczy 
Zleceń Płatniczych pomiędzy własnymi rachunkami oraz 
Zleceń wymagających telefonicznego potwierdzenia) oraz 
Transakcji BLIK, wspólny dla Konta i Karty Kredytowej 
 

400 000 PLN 
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Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Transakcji BLIK. 
 

do 21.11.2021 r. 

Brak zapisu  

od 22.11.2021 r. 

11.14. Tabela limitów transakcji 
Maksymalny dzienny sumaryczny limit kwotowy Płatności 
BLIK oraz Wypłaty gotówki BLIK, wspólny dla Konta i 
Karty Kredytowej 

20 000 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Transakcji BLIK. 
 

do 21.11.2021 r. 

Brak zapisu  

od 22.11.2021 r. 

11.15. Tabela limitów transakcji 
Maksymalny dzienny sumaryczny limit kwotowy 
Przelewów na telefon BLIK, wspólny dla Konta i Karty 
Kredytowej 
 

20 000 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Transakcji BLIK. 
 

do 21.11.2021 r. 

Brak zapisu  

od 22.11.2021 r. 

11.16. Tabela limitów transakcji 
Minimalna kwota Przelewu na telefon BLIK 
 

1 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 
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REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Przelewu na telefon BLIK. 

do 21.11.2021 r. 

Brak zapisu  

od 22.11.2021 r. 

11.17. Tabela limitów transakcji 
Maksymalny limit kwotowy jednorazowego Przelewu na 
telefon BLIK 

500 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Przelewu na telefon BLIK. 

 
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 Private Client 

do 21.11.2021 r. 

Brak zapisu  

od 22.11.2021 r. 

3.5. Polecenie przelewu krajowego w złotych i polecenie 
przelewu wewnętrznego w złotych 
Realizacja Przelewu na telefon BLIK w Serwisie 
Bankowości Mobilnej Citi Mobile 

0 PLN 
 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 31. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 

15. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat  
w przypadku: 
a) wprowadzenia nowych usług, o ile zapewni to należyte wykonywanie Umowy, nie będzie naruszało interesu Klienta oraz  
nie będzie prowadziło do zwiększenia obciążeń finansowych Klienta z tytułu Umowy w przypadku nieskorzystania z nowej usługi; 
(...) 
 
Powód zmiany 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku - Przelew na telefon BLIK. 

do 21.11.2021 r. 

Brak zapisu 
 

od 22.11.2021 r. 

6.4. Wypłata gotówki 
w bankomatach innych niż Banku za pośrednictwem 
usługi Wypłata gotówki BLIK 

0 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 31. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 

15. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat  
w przypadku: 
a) wprowadzenia nowych usług, o ile zapewni to należyte wykonywanie Umowy, nie będzie naruszało interesu Klienta oraz  
nie będzie prowadziło do zwiększenia obciążeń finansowych Klienta z tytułu Umowy w przypadku nieskorzystania z nowej usługi; 
(...) 
 
Powód zmiany 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Wypłata gotówki BLIK. 
 

do 21.11.2021 r. 

11.8. Tabela limitów transakcji 
maksymalny dzienny limit kwotowy dla sumy Zleceń 
Płatniczych składanych w usłudze bankowości 
elektronicznej Citibank Online i Citi Mobile (nie dotyczy 
Zleceń Płatniczych pomiędzy własnymi rachunkami oraz 
Zleceń wymagających telefonicznego potwierdzenia) 
 

400 000 PLN 

od 22.11.2021 r. 

11.8. Tabela limitów transakcji 
maksymalny dzienny limit kwotowy dla sumy Zleceń 
Płatniczych składanych w usłudze bankowości 
elektronicznej Citibank Online i Citi Mobile (nie dotyczy 
Zleceń Płatniczych pomiędzy własnymi rachunkami oraz 
Zleceń wymagających telefonicznego potwierdzenia) oraz 
Transakcji BLIK, wspólny dla Konta i Karty Kredytowej 
 

400 000 PLN 
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Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Transakcji BLIK. 

do 21.11.2021 r. 

Brak zapisu 
 

od 22.11.2021 r. 

11.14. Tabela limitów transakcji 
Maksymalny dzienny sumaryczny limit kwotowy Płatności 
BLIK oraz Wypłaty gotówki BLIK, wspólny dla Konta i 
Karty Kredytowej 

20 000 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Transakcji BLIK. 

do 21.11.2021 r. 

Brak zapisu 
 

od 22.11.2021 r. 

11.15. Tabela limitów transakcji 
Maksymalny dzienny sumaryczny limit kwotowy 
Przelewów na telefon BLIK, wspólny dla Konta i Karty 
Kredytowej 

20 000 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Transakcji BLIK. 

do 21.11.2021 r. 

Brak zapisu 
 

od 22.11.2021 r. 

11.16. Tabela limitów transakcji 
Minimalna kwota Przelewu na telefon BLIK 

1 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Przelewu na telefon BLIK. 
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do 21.11.2021 r. 

Brak zapisu 
 

od 22.11.2021 r. 

11.17. Tabela limitów transakcji 
Maksymalny limit kwotowy jednorazowego Przelewu na 
telefon BLIK 

500 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Przelewu na telefon BLIK. 

 
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 21.11.2021 r. 

Brak zapisu 
 

od 22.11.2021 r. 

3.5. Polecenie przelewu krajowego w złotych i polecenie 
przelewu wewnętrznego w złotych 
Realizacja Przelewu na telefon BLIK w Serwisie 
Bankowości Mobilnej Citi Mobile 

0 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 31. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 

15. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat  
w przypadku: 
a) wprowadzenia nowych usług, o ile zapewni to należyte wykonywanie Umowy, nie będzie naruszało interesu Klienta oraz  
nie będzie prowadziło do zwiększenia obciążeń finansowych Klienta z tytułu Umowy w przypadku nieskorzystania z nowej 
usługi; (...) 
 
Powód zmiany 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku - Przelew na telefon BLIK. 

do 21.11.2021 r. 

Brak zapisu 
 

od 22.11.2021 r. 

6.4. Wypłata gotówki 
w bankomatach innych niż Banku za pośrednictwem 
usługi Wypłata gotówki BLIK 

7 PLN 
 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 31. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 

15. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat  
w przypadku: 
a) wprowadzenia nowych usług, o ile zapewni to należyte wykonywanie Umowy, nie będzie naruszało interesu Klienta oraz  
nie będzie prowadziło do zwiększenia obciążeń finansowych Klienta z tytułu Umowy w przypadku nieskorzystania z nowej 
usługi; (...) 
 
Powód zmiany 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Wypłata gotówki BLIK. 

  do 21.11.2021 r. 

11.8. Tabela limitów transakcji 
maksymalny dzienny limit kwotowy dla sumy Zleceń 
Płatniczych składanych w usłudze bankowości 
elektronicznej Citibank Online i Citi Mobile (nie dotyczy 
Zleceń Płatniczych pomiędzy własnymi rachunkami oraz 
Zleceń wymagających telefonicznego potwierdzenia) 

200 000 PLN 

od 22.11.2021 r. 

11.8. Tabela limitów transakcji 
maksymalny dzienny limit kwotowy dla sumy Zleceń 
Płatniczych składanych w usłudze bankowości 
elektronicznej Citibank Online i Citi Mobile (nie dotyczy 
Zleceń Płatniczych pomiędzy własnymi rachunkami oraz 
Zleceń wymagających telefonicznego potwierdzenia) 
oraz Transakcji BLIK, wspólny dla Konta i Karty 

200 000 PLN 
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Kredytowej 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Transakcji BLIK. 

do 21.11.2021 r. 

Brak zapisu 
 

od 22.11.2021 r. 

11.14. Tabela limitów transakcji 
Maksymalny dzienny sumaryczny limit kwotowy 
Płatności BLIK oraz Wypłaty gotówki BLIK, wspólny dla 
Konta i Karty Kredytowej 

20 000 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Transakcji BLIK. 

do 21.11.2021 r. 

Brak zapisu 
 

od 22.11.2021 r. 

11.15. Tabela limitów transakcji 
Maksymalny dzienny sumaryczny limit kwotowy 
Przelewów na telefon BLIK, wspólny dla Konta i Karty 
Kredytowej 

20 000 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Transakcji BLIK. 

do 21.11.2021 r. 

Brak zapisu 
 

od 22.11.2021 r. 

11.16. Tabela limitów transakcji 
Minimalna kwota Przelewu na telefon BLIK 

1 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 37. 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, (…) 
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Powód zmiany 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Przelewu na telefon BLIK. 

do 21.11.2021 r. 

Brak zapisu 
 

od 22.11.2021 r. 

11.17. Tabela limitów transakcji 
Maksymalny limit kwotowy jednorazowego Przelewu na 
telefon BLIK 

500 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Przelewu na telefon BLIK. 

 
  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 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 21.11.2021 r. 

Brak zapisu 
 

od 22.11.2021 r. 

3.5. Polecenie przelewu krajowego w złotych i polecenie 
przelewu wewnętrznego w złotych 
Realizacja Przelewu na telefon BLIK w Serwisie 
Bankowości Mobilnej Citi Mobile 

0 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 31. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 

15. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat  
w przypadku: 
a) wprowadzenia nowych usług, o ile zapewni to należyte wykonywanie Umowy, nie będzie naruszało interesu Klienta oraz  
nie będzie prowadziło do zwiększenia obciążeń finansowych Klienta z tytułu Umowy w przypadku nieskorzystania z nowej 
usługi; (...) 
 
Powód zmiany 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku - Przelew na telefon BLIK. 

do 21.11.2021 r. 

Brak zapisu 
 

od 22.11.2021 r. 

6.4. Wypłata gotówki 
w bankomatach innych niż Banku za pośrednictwem 
usługi Wypłata gotówki BLIK 

0 PLN 
 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 31. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 

15. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat  
w przypadku: 
a) wprowadzenia nowych usług, o ile zapewni to należyte wykonywanie Umowy, nie będzie naruszało interesu Klienta oraz  
nie będzie prowadziło do zwiększenia obciążeń finansowych Klienta z tytułu Umowy w przypadku nieskorzystania z nowej 
usługi; (...) 
 
Powód zmiany 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Wypłata gotówki BLIK. 

  do 21.11.2021 r. 

11.8. Tabela limitów transakcji 
maksymalny dzienny limit kwotowy dla sumy Zleceń 
Płatniczych składanych w usłudze bankowości 
elektronicznej Citibank Online i Citi Mobile (nie dotyczy 
Zleceń Płatniczych pomiędzy własnymi rachunkami oraz 
Zleceń wymagających telefonicznego potwierdzenia) 

200 000 PLN 

od 22.11.2021 r. 

11.8. Tabela limitów transakcji 
maksymalny dzienny limit kwotowy dla sumy Zleceń 
Płatniczych składanych w usłudze bankowości 
elektronicznej Citibank Online i Citi Mobile (nie dotyczy 
Zleceń Płatniczych pomiędzy własnymi rachunkami oraz 
Zleceń wymagających telefonicznego potwierdzenia) 
oraz Transakcji BLIK, wspólny dla Konta i Karty 

200 000 PLN 
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Kredytowej 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Transakcji BLIK. 

do 21.11.2021 r. 

Brak zapisu 
 

od 22.11.2021 r. 

11.14. Tabela limitów transakcji 
Maksymalny dzienny sumaryczny limit kwotowy 
Płatności BLIK oraz Wypłaty gotówki BLIK, wspólny dla 
Konta i Karty Kredytowej 

20 000 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Transakcji BLIK. 

do 21.11.2021 r. 

Brak zapisu 
 

od 22.11.2021 r. 

11.15. Tabela limitów transakcji 
Maksymalny dzienny sumaryczny limit kwotowy 
Przelewów na telefon BLIK, wspólny dla Konta i Karty 
Kredytowej 

20 000 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Transakcji BLIK. 

do 21.11.2021 r. 

Brak zapisu 
 

od 22.11.2021 r. 

11.16. Tabela limitów transakcji 
Minimalna kwota Przelewu na telefon BLIK 

1 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 37. 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, (…) 
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Powód zmiany 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Przelewu na telefon BLIK. 

do 21.11.2021 r. 

Brak zapisu 
 

od 22.11.2021 r. 

11.17. Tabela limitów transakcji 
Maksymalny limit kwotowy jednorazowego Przelewu na 
telefon BLIK 

500 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Przelewu na telefon BLIK. 

   
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 21.11.2021 r. 

Brak zapisu 
 

od 22.11.2021 r. 

3.5. Polecenie przelewu krajowego w złotych i polecenie 
przelewu wewnętrznego w złotych 
Realizacja Przelewu na telefon BLIK w Serwisie 
Bankowości Mobilnej Citi Mobile 

Nie dotyczy 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 31. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 

15. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat  
w przypadku: 
a) wprowadzenia nowych usług, o ile zapewni to należyte wykonywanie Umowy, nie będzie naruszało interesu Klienta oraz  
nie będzie prowadziło do zwiększenia obciążeń finansowych Klienta z tytułu Umowy w przypadku nieskorzystania z nowej 
usługi; (...) 
 
Powód zmiany 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku - Przelew na telefon BLIK. 

do 21.11.2021 r. 

Brak zapisu 
 

od 22.11.2021 r. 

6.4. Wypłata gotówki 
w bankomatach innych niż Banku za pośrednictwem 
usługi Wypłata gotówki BLIK 

Nie dotyczy 
 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 31. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 

15. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat  
w przypadku: 
a) wprowadzenia nowych usług, o ile zapewni to należyte wykonywanie Umowy, nie będzie naruszało interesu Klienta oraz  
nie będzie prowadziło do zwiększenia obciążeń finansowych Klienta z tytułu Umowy w przypadku nieskorzystania z nowej 
usługi; (...) 
 
Powód zmiany 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Wypłata gotówki BLIK. 

  do 21.11.2021 r. 

11.8. Tabela limitów transakcji 
maksymalny dzienny limit kwotowy dla sumy Zleceń 
Płatniczych składanych w usłudze bankowości 
elektronicznej Citibank Online i Citi Mobile (nie dotyczy 
Zleceń Płatniczych pomiędzy własnymi rachunkami oraz 
Zleceń wymagających telefonicznego potwierdzenia) 

200 000 PLN 

od 22.11.2021 r. 

11.8. Tabela limitów transakcji 
maksymalny dzienny limit kwotowy dla sumy Zleceń 
Płatniczych składanych w usłudze bankowości 
elektronicznej Citibank Online i Citi Mobile (nie dotyczy 
Zleceń Płatniczych pomiędzy własnymi rachunkami oraz 
Zleceń wymagających telefonicznego potwierdzenia) 
oraz Transakcji BLIK, wspólny dla Konta i Karty 
Kredytowej 

200 000 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 
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REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Transakcji BLIK. 

do 21.11.2021 r. 

Brak zapisu 
 

od 22.11.2021 r. 

11.14. Tabela limitów transakcji 
Maksymalny dzienny sumaryczny limit kwotowy 
Płatności BLIK oraz Wypłaty gotówki BLIK, wspólny dla 
Konta i Karty Kredytowej 

Nie dotyczy 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Transakcji BLIK. 

do 21.11.2021 r. 

Brak zapisu 
 

od 22.11.2021 r. 

11.15. Tabela limitów transakcji 
Maksymalny dzienny sumaryczny limit kwotowy 
Przelewów na telefon BLIK, wspólny dla Konta i Karty 
Kredytowej 

Nie dotyczy 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Transakcji BLIK. 

do 21.11.2021 r. 

Brak zapisu 
 

od 22.11.2021 r. 

11.16. Tabela limitów transakcji 
Minimalna kwota Przelewu na telefon BLIK 

Nie dotyczy 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Przelewu na telefon BLIK. 

do 21.11.2021 r. 
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Brak zapisu 
 

od 22.11.2021 r. 

11.17. Tabela limitów transakcji 
Maksymalny limit kwotowy jednorazowego Przelewu na 
telefon BLIK 

Nie dotyczy 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Przelewu na telefon BLIK. 

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

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

brak §1 ust. 6) Baza powiązań BLIK – baza danych odbiorców 
Przelewów na telefon BLIK prowadzona przez Polski Standard 
Płatności sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie;  

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Transakcje BLIK. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

§ 1 ust.16) CVC2 – trzycyfrowy numer umieszczony na 
Karcie Debetowej, używany do potwierdzenia 
autentyczności Karty Debetowej podczas dokonywania 
transakcji bez fizycznego użycia Karty Debetowej, w 
szczególności do realizowania transakcji dokonywanych 
przez Internet; 

§ 1 ust. 16) CVC2 – trzycyfrowy numer umieszczony na Karcie 
Debetowej lub w aplikacji Citi Mobile, używany do potwierdzenia 
autentyczności Karty Debetowej podczas dokonywania transakcji 
bez fizycznego użycia Karty Debetowej, w szczególności do 
realizowania transakcji dokonywanych przez Internet; 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Karta Wirtualna. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

§ 1 ust. 60) Płać kartą i wypłacaj – wypłata gotówki z 
użyciem Citicard mającej taką funkcjonalność, dokonana 
u Akceptanta oferującego tę usługę, poprzedzona 
bezpośrednio transakcją bezgotówkową zrealizowaną z 
użyciem tej samej Citicard; 

§ 1 ust. 60) Płać kartą i wypłacaj – wypłata gotówki z użyciem 
Citicard mającej taką funkcjonalność, z wyłączeniem Karty 
Wirtualnej, dokonana u Akceptanta oferującego tę usługę, 
poprzedzona bezpośrednio transakcją bezgotówkową 
zrealizowaną z użyciem tej samej Citicard; 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Karta Wirtualna. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

brak § 1 ust. 27) Karta Wirtualna – Karta Debetowa wydawana 
Klientowi przez Bank w postaci wirtualnej poprzez 
udostępnienie jej w Citi Mobile powiązana z daną Kartą 
Debetową wydaną w formie fizycznej umożliwiająca 
dokonywanie wyłącznie Transakcji niewymagających użycia 
kodu PIN, działająca na zasadach określonych w § 21; 
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Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Karta Wirtualna. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

brak § 1 ust. 32) Kod BLIK – jednorazowy kod generowany w 
aplikacji Citi Mobile służący do uwierzytelniania Transakcji 
BLIK;  

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Transakcje BLIK. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

brak § 1 ust. 39) Kursy Online – kursy wymiany walut w Banku, 
aktualizowane na bieżąco i publikowane na stronie 
https://www.citibank.pl/kursy-walut/index.html. O ile 
postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, Kursy Online 
są stosowane do transakcji płatniczych z przewalutowaniem o 
równowartości co najmniej 1 USD po godzinie 23:00 w niedzielę 
do godziny 23:00 w piątek z wyłączeniem pierwszego i drugiego 
dnia Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanoc oraz 1 stycznia 
każdego roku; 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Zmiany wynikają z uszczegółowienia zapisów odnoszących się do sposobu udostępniania przez Bank informacji o kursie 
walutowym zastosowanym do transakcji płatniczej, jeśli transakcja wiąże się z przeliczeniem waluty, zgodnie z decyzjami 
wydanymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie klauzul umownych dotyczących 
przewalutowania transakcji. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

brak § 1 ust. 40) Kursy Tabelowe - kursy wymiany walut w Banku 
publikowane na stronie 
https://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/kursy- 
walut.htm, mające zastosowanie, o ile postanowienia 
Regulaminu nie stanowią inaczej, do transakcji płatniczych z 
przewalutowaniem po godzinie 23:00 w piątek, do godziny 
23:00 w niedzielę oraz pierwszego i drugiego dnia Świąt 
Bożego Narodzenia, Wielkanoc oraz 1 stycznia każdego roku. 
Kursy Tabelowe stosuje się do wszystkich transakcji płatniczych 
z przewalutowaniem o równowartości poniżej 1 USD; 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:  
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(…) 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 

Zmiany wynikają z uszczegółowienia zapisów odnoszących się do sposobu udostępniania przez Bank informacji o kursie 
walutowym zastosowanym do transakcji płatniczej, jeśli transakcja wiąże się z przeliczeniem waluty, zgodnie z decyzjami 
wydanymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie klauzul umownych dotyczących 
przewalutowania transakcji. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

brak 
 

§1 ust. 81) Rachunek BLIK – Konto Osobiste obciążane 
kwotami Transakcji BLIK oraz uznawane kwotami Przelewu na 
telefon BLIK, Rachunkiem BLIK nie może być Subkonto 
Walutowe; 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Transakcje BLIK. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

brak §1 ust. 89) Subskrypcja – Zlecenie Płatnicze cyklicznych 
transakcji płatniczych opiewających na stałą kwotę 
realizowanych na rzecz tego samego Odbiorcy realizowane za 
pomocą Karty Debetowej; 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Subskrypcji. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

brak § 1 ust. 91) System BLIK- system płatności mobilnych 
zarządzany przez PSP, umożliwiający przeprowadzanie i 
rozliczenie Transakcji BLIK; 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Transakcje BLIK. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

brak § 1 ust. 95) Transakcja BLIK – transakcja płatnicza w ramach 
Systemu BLIK, dokonywana na zasadach opisanych w 
niniejszym Regulaminie: 

a) Płatność BLIK – Transakcja bezgotówkowa 
przeprowadzona w ramach Systemu BLIK wymagająca 
wprowadzenia Kodu BLIK; 

b) Przelew na telefon BLIK – Polecenie przelewu krajowego 
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w złotych lub Polecenie przelewu wewnętrznego w 
złotych realizowane w ramach Systemu BLIK na 
podstawie Zlecenia Płatniczego składanego w Citi 
Mobile, polegające na przekazaniu środków pieniężnych 
na konto Odbiorcy zarejestrowanego w Bazie powiązań 
BLIK i realizowane w czasie rzeczywistym; 

c) Wypłata gotówki BLIK – Transakcja gotówkowa 
wymagająca wprowadzenia Kodu BLIK, dokonywana bez 
użycia Citicard przeprowadzona w ramach Systemu BLIK 
polegająca na wypłacie gotówki w bankomacie. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Transakcje BLIK. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

§ 1 ust. 102) Uwierzytelnienie Citibank Online - 
uwierzytelnienie Transakcji bezgotówkowych 
dokonywanych bez fizycznego użycia Karty Debetowej 
przez Internet, obejmujące elektroniczną identyfikację 
Klienta w Citibank Online poprzez wprowadzenie nazwy 
użytkownika i hasła Citibank Online oraz wprowadzenie 
jednorazowego Kodu Autoryzacyjnego z otrzymanej 
wiadomości SMS; 

§ 1 ust. 112) Uwierzytelnienie Citibank Online – 
uwierzytelnienie Transakcji bezgotówkowych dokonywanych 
bez fizycznego użycia Karty Debetowej przez Internet, 
obejmujące elektroniczną identyfikację Klienta w Citibank 
Online poprzez wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła 
Citibank Online;  

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Aktualizacja zapisów związanych ze zmianą sposobu uwierzytelnienia transakcji. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

§ 2 ust.10) Klient, który zawarł Umowę Produktów 
Depozytowych, może w okresie jej obowiązywania 
aktywować: 

a) w Oddziale, jak również za pomocą Usługi 
bankowości elektronicznej Citibank Online oraz za 
pomocą Usługi bankowości telefonicznej 
CitiPhone, następujące produkty i usługi: 

i. Konto Osobiste, w tym Subkonta 
Walutowe; 

ii. Rachunki Oszczędnościowe; 
iii. Lokaty; 
iv. kartę płatniczą Citicard;  
v. inne oferowane przez Bank i 

udostępnione Klientom w ramach 
Umowy Produktów Depozytowych,  

b) za pomocą Citi Mobile: 
i. Subkonto Walutowe pod warunkiem 

wcześniejszego uruchomienia usługi 
Citibank Global Wallet; 

ii. Lokaty. 
 

§ 2 ust. 10) Klient, który zawarł Umowę Produktów 
Depozytowych, może w okresie jej obowiązywania aktywować: 

a) w Oddziale, jak również za pomocą Usługi bankowości 
elektronicznej Citibank Online oraz za pomocą Usługi 
bankowości telefonicznej CitiPhone, następujące 
produkty i usługi: 

iii. Konto Osobiste, w tym Subkonta Walutowe; 
iv. Rachunki Oszczędnościowe; 
v. Lokaty; 
vi. kartę płatniczą Citicard, z wyłączeniem Karty 

Wirtualnej; 
vii. inne oferowane przez Bank i udostępnione 

Klientom w ramach Umowy Produktów 
Depozytowych,  

b) za pomocą Citi Mobile: 
i. Subkonto Walutowe pod warunkiem 

wcześniejszego uruchomienia usługi Citibank 
Global Wallet; 

ii. Lokaty; 
iii. Kartę Wirtualną. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:  
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(…) 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Karta Wirtualna. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 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. 

§ 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. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Karta Wirtualna. 

do 21.11.2021 r. od 16.06.2021 r. 

§ 6 ust. 5) Z zastrzeżeniem zakresu umocowania 
wynikającego z treści pełnomocnictwa, Pełnomocnik 
może składać dyspozycje osobiście w Oddziałach lub 
dokonywać transakcji za pomocą Citicard, z wyłączeniem 
Usługi bankowości telefonicznej CitiPhone oraz Usługi 
bankowości elektronicznej Citibank. Czynność prawna 
dokonana przez Pełnomocnika w granicach umocowania 
pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla Klienta. 

§ 6 ust. 5) Z zastrzeżeniem zakresu umocowania wynikającego 
z treści pełnomocnictwa, Pełnomocnik może składać 
dyspozycje osobiście w Oddziałach lub dokonywać transakcji 
za pomocą Citicard, z wyłączeniem Usługi bankowości 
telefonicznej CitiPhone oraz Usługi bankowości elektronicznej 
Citibank Online oraz transakcji autoryzowanych z 
wykorzystaniem Uwierzytelnienia Citibank Online. Czynność 
prawna dokonana przez Pełnomocnika w granicach 
umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla Klienta; 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

19. Regulamin Rachunków Bankowych § 37. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
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 

Aktualizacja zapisów związanych ze zmianą sposobu uwierzytelnienia transakcji. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

§ 12 ust. 1) W ramach Konta Osobistego, bez 
konieczności dodatkowej aktywacji, Bank dokonuje na 
polecenie Klienta rozliczeń pieniężnych w następujących 
formach: 

a) wypłata gotówki bądź wpłata gotówki we 
wskazanym Oddziale lub bankomacie, 

b) polecenie przelewu, polecenie przelewu SEPA, 
polecenie przelewu wewnętrznego, polecenie 
przelewu w walucie obcej, 

c) polecenie zapłaty, zlecenia stałe, 
d) usługa wypłaty gotówki „Awaryjna wypłata – 

Emergency Cash”, 
e) transakcje dokonywane przy użyciu Citicard, w 

tym Płać kartą i wypłacaj oraz inne wypłaty 
gotówki dokonywane za pośrednictwem 
Akceptantów,  

§ 12 ust. 1) W ramach Konta Osobistego, bez konieczności 
dodatkowej aktywacji, Bank dokonuje na polecenie Klienta 
rozliczeń pieniężnych w następujących formach: 

a) wypłata gotówki bądź wpłata gotówki we wskazanym 
Oddziale lub bankomacie, 

b) polecenie przelewu, polecenie przelewu SEPA, 
polecenie przelewu wewnętrznego, polecenie przelewu 
w walucie obcej, 

c) polecenie zapłaty, zlecenia stałe, 
d) usługa wypłaty gotówki „Awaryjna wypłata – 

Emergency Cash”, 
e) transakcje dokonywane przy użyciu Citicard, w tym 

Płać kartą i wypłacaj oraz inne wypłaty gotówki 
dokonywane za pośrednictwem Akceptantów.,  

f) transakcje dokonywane przy użyciu Karty Wirtualnej, 
g) Transakcje BLIK. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. POSTANOWIENIA RÓŻNE 
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:  
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(…) 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Karta Wirtualna oraz Transakcje BLIK. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

§ 12 ust.19) Przy realizacji Zleceń Płatniczych z 
rachunku lub wpłatach na rachunek dokonywanych w 
innej walucie niż waluta rachunku, do przeliczeń stosuje 
się kursy walutowe Banku obowiązujące w chwili 
przyjęcia przez Bank Zlecenia Płatniczego. Kurs waluty 
ustalany jest na podstawie uśrednionych kursów walut z 
rynku międzybankowego (Kurs średni). Kurs średni 
powiększany jest o marżę Banku. Z uwagi na niezależną 
od Banku zmienność Kursu średniego zmiany 
obowiązujących w Banku tabel kursów walut 
dokonywane są bez uprzedzenia. 
Zasadę opisaną w niniejszym ustępie stosuje się do 
transakcji Citicard, w wyniku, których następuje uznanie 
Konta, za wyjątkiem tych transakcji Citicard stanowiących 
zwrot zrealizowanych wcześniej transakcji Citicard, w 
wyniku których następuje uznanie tego samego Konta, 
które obciążyła pierwotna transakcja: w przypadku tych 
transakcji stosuje się kurs kupna lub kurs sprzedaży 
waluty, w zależności odpowiednio do tego, który kurs był 
zastosowany przy pierwotnej transakcji obciążającej 
Konto. 

§ 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. 
Zasadę opisaną w niniejszym ustępie stosuje się do transakcji 
Citicard, w wyniku, których następuje uznanie Konta, za 
wyjątkiem tych transakcji Citicard stanowiących zwrot 
zrealizowanych wcześniej transakcji Citicard, w wyniku których 
następuje uznanie tego samego Konta, które obciążyła 
pierwotna transakcja: w przypadku tych transakcji stosuje się 
kurs kupna lub kurs sprzedaży waluty, w zależności 
odpowiednio do tego, który kurs był zastosowany przy 
pierwotnej transakcji obciążającej Konto. 

 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Zmiany wynikają z uszczegółowienia zapisów odnoszących się do sposobu udostępniania przez Bank informacji o kursie 
walutowym zastosowanym do transakcji płatniczej, jeśli transakcja wiąże się z przeliczeniem waluty, zgodnie z decyzjami 
wydanymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie klauzul umownych dotyczących 
przewalutowania transakcji. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

§ 12 ust. 20) Aktualne kursy walut obowiązujące w Banku 
są wskazane w Tabeli Kursów Walut udostępnianej 
Klientom Banku poprzez Usługę bankowości elektronicznej 
Citibank Online, poprzez Usługę bankowości telefonicznej 
CitiPhone oraz na stronie internetowej Banku 
(https://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/kursy-
walut.htm). Informacje o zastosowanych kursach walut 
Bank prezentuje w opisie transakcji podanym na Wyciągu. 
Dla Zleceń Płatniczych powyżej kwoty określonej w 
informacji dostępnej wraz Tabelą Kursów Walut, Bank może 
ustalić z Klientem inne kursy walut niż określone w Tabeli 
Kursów Walut. 

§ 12 ust. 21) Aktualne kursy walut obowiązujące w Banku są 
prezentowane w tabelach kursowych udostępnianych Klientom 
Banku poprzez Usługę bankowości elektronicznej Citibank Online, 
poprzez Usługę bankowości telefonicznej CitiPhone oraz na 
stronie internetowej Banku (https://www.online.citibank.pl/kursy-
walut/index.html). Informacje o zastosowanych kursach walut 
Bank prezentuje w opisie transakcji podanym na Wyciągu.  

 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Zmiany wynikają z uszczegółowienia zapisów odnoszących się do sposobu udostępniania przez Bank informacji o kursie 
walutowym zastosowanym do transakcji płatniczej, jeśli transakcja wiąże się z prze liczeniem waluty, zgodnie z decyzjami 
wydanymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie klauzul umownych dotyczących 
przewalutowania transakcji. 
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do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

brak 
 

§ 12 ust. 22) Kursy Tabelowe publikowane są dwa razy 
dziennie, o godzinie 9:00 oraz 16:30 w dniach ogłaszania kursu 
średniego przez Narodowy Bank Polski i mają zastosowanie do 
transakcji z przewalutowaniem dokonywanych przy użyciu 
Citicard wydanej do Konta Osobistego. Kursy Tabelowe mają 
zastosowanie także do wszystkich transakcji z 
przewalutowaniem, które nie są transakcjami dokonywanymi 
przy użyciu Citicard, a ich równowartość jest niższa niż 1 USD 
oraz do pozostałych transakcji po godzinie 23:00 w piątek, do 
godziny 23:00  w niedzielę, a także w pierwszy i drugi dzień 
Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanoc oraz 1 stycznia każdego 
roku, z zastrzeżeniem ust. 23. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Zmiany wynikają z uszczegółowienia zapisów odnoszących się do sposobu udostępniania przez Bank informacji o kursie 
walutowym zastosowanym do transakcji płatniczej, jeśli transakcja wiąże się z przeliczeniem waluty, zgodnie z decyzjami 
wydanymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie klauzul umownych dotyczących 
przewalutowania transakcji. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

brak 
 

§ 12 ust. 23) W dniach, w których Bank nie publikuje Kursów 
Tabelowych, transakcje o których mowa w ust. 22 są rozliczane 
w oparciu o obowiązującą tabelę kursów walut z ostatniego, 
poprzedzającego dnia roboczego. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Zmiany wynikają z uszczegółowienia zapisów odnoszących się do sposobu udostępniania przez Bank informacji o kursie 
walutowym zastosowanym do transakcji płatniczej, jeśli transakcja wiąże się z przeliczeniem waluty, zgodnie z decyzjami 
wydanymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie klauzul umownych dotyczących 
przewalutowania transakcji. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

brak 
 

§ 12 ust. 24) Kursy Tabelowe ustalane są na podstawie 
średnich Kursów Online z godziny 9:00 oraz 16:30 w dniach 
ogłaszania kursu średniego przez Narodowy Bank Polski. 
Źródłem Kursów Online są aktualne, referencyjne kursy kupna i 
sprzedaży walut publikowane przez agencję informacyjną 
Thomson Reuters pod kodem RIC właściwym dla danej pary 
walutowej (gdzie RIC to z ang. Reuters instrument code), 
dostępne na stronie internetowej Banku 
(https://www.online.citibank.pl/kursy-walut/), skorygowane o 
marżę Banku w wysokości 5% (marża jest dodawana do kursu 
sprzedaży Banku, oraz odejmowana od kursu kupna Banku). 
Bank może zaproponować Klientowi korzystniejszą, niższą 
marżę. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 
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sprawach ochrony praw konsumentów w zakresie dotyczącym Umowy, (…) 
 
Powód zmiany 

Zmiany wynikają z uszczegółowienia zapisów odnoszących się do sposobu udostępniania przez Bank informacji o kursie 
walutowym zastosowanym do transakcji płatniczej, jeśli transakcja wiąże się z przeliczeniem waluty, zgodnie z decyzjami 
wydanymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie klauzul umownych dotyczących 
przewalutowania transakcji. 

do 21.112021 r. od 22.11.2021 r. 

brak  
 

§ 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. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Zmiany wynikają z uszczegółowienia zapisów odnoszących się do sposobu udostępniania przez Bank informacji o kursie 
walutowym zastosowanym do transakcji płatniczej, jeśli transakcja wiąże się z przeliczeniem waluty, zgodnie z decyzjami 
wydanymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie klauzul umownych dotyczących 
przewalutowania transakcji. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

§ 13 ust. 3) W przypadku wpłat gotówki na Konto 
Osobiste dokonywanych w bankomatach lub 
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. Do 
korzystania z Karty Debetowej w bankomatach lub 
wpłatomatach wskazanych przez Bank odpowiednie 
zastosowanie mają postanowienia § 19 oraz § 20 
Regulaminu.  

§ 13 ust. 4) W przypadku wpłat gotówki na Konto Osobiste 
dokonywanych w bankomatach lub 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. Do korzystania z Karty Debetowej w 
bankomatach lub wpłatomatach wskazanych przez Bank 
odpowiednie zastosowanie mają postanowienia § 19 oraz § 20 
Regulaminu. Wpłata gotówki na Konto Osobiste dokonywana w 
bankomatach lub wpłatomatach z wykorzystaniem Karty 
Debetowej nie może zostać dokonana za pomocą Karty 
Wirtualnej. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Karta Wirtualna. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 



 

 
28 
 

brak § 14 ust. 4) W przypadku wypłat gotówki dokonywanych w innej 
walucie niż waluta rachunku w bankomatach Banku oraz w 
bankomatach oznaczonych logo Citi lub Citibank, do przeliczeń 
stosuje się Kursy Tabelowe obowiązujące w czasie realizacji 
transakcji przez Klienta. W przypadku wypłat gotówki 
dokonywanych w innej walucie niż waluta rachunku w 
pozostałych bankomatach oraz przy użyciu Citicard – za 
pomocą usługi Płać kartą i wypłacaj oraz za pośrednictwem 
Akceptantów, do przeliczeń stosuje się Kursy Tabelowe 
obowiązujące w chwili obciążenia Konta kwotą wypłaty. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Zmiany wynikają z uszczegółowienia zapisów odnoszących się do sposobu udostępniania przez Bank informacji o kursie 
walutowym zastosowanym do transakcji płatniczej, jeśli transakcja wiąże się z przeliczeniem waluty, zgodnie z decyzjami 
wydanymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie klauzul umownych dotyczących 
przewalutowania transakcji. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

brak § 14 ust. 8) Transakcję płatniczą Wypłaty gotówki BLIK uważa 
się za autoryzowaną, jeżeli Klient udzielił zgody na jej 
wykonanie poprzez wprowadzenie Kodu BLIK w bankomacie 
lub u Akceptanta oraz potwierdzenie Zlecenia płatniczego w Citi 
Mobile przez wybranie odpowiedniego przycisku funkcyjnego 
służącego do dostarczenia Zlecenia płatniczego do Banku oraz 
dokonanie Uwierzytelnienia Mobilnego – jeżeli Bank wymaga 
silnego uwierzytelniania. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Transakcje BLIK. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

brak § 14 ust. 10) Nie jest możliwe dokonanie Wypłaty gotówki z 
bankomatu przy użyciu Karty Wirtualnej. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Karta Wirtualna. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

§ 15 ust. 1) Klient, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, ma 
prawo zlecać Bankowi realizację poleceń przelewu, 
poleceń przelewu SEPA, poleceń przelewu w walucie 
obcej oraz poleceń przelewu wewnętrznego w 
następujący sposób: 

a) przez Usługę bankowości elektronicznej Citibank 
Online, 

§ 15 ust. 1) Klient, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, ma prawo 
zlecać Bankowi realizację poleceń przelewu, poleceń przelewu 
SEPA, poleceń przelewu w walucie obcej oraz poleceń 
przelewu wewnętrznego w następujący sposób: 

a) przez Usługę bankowości elektronicznej Citibank 
Online, 

b) przez Citi Mobile,  
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b) przez Citi Mobile, 
c) przez Usługę bankowości telefonicznej 

CitiPhone, 
d) w Oddziałach wskazanych przez Bank na 

stronie internetowej Banku (www.citibank.pl). 

c) przez Usługę bankowości telefonicznej CitiPhone,  
d) w Oddziałach wskazanych przez Bank na stronie 

internetowej Banku (www.citibank.pl)  
przy czym Przelewy na telefon BLIK mogą być zlecane 
wyłącznie przez Citi Mobile. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Karta Wirtualna. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

§ 15 ust. 4) Przelewy CGT 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 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 lub Express Elixir przed przyjęciem Zlecenia 
Płatniczego obejmującego dyspozycję Przelewu CGT lub 
Express Elixir. 

§ 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. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Transakcje BLIK. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

brak § 16 ust. 6) W przypadku obciążenia Poleceniem zapłaty w 
złotych lub Poleceniem zapłaty SEPA Konta w innej walucie niż 
waluta zlecenia do przeliczeń stosuje się Kursy Tabelowe 
obowiązujące w chwili obciążenia Konta. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Zmiany wynikają z uszczegółowienia zapisów odnoszących się do sposobu udostępniania przez Bank informacji o kursie 
walutowym zastosowanym do transakcji płatniczej, jeśli transakcja wiąże się z przeliczeniem waluty, zgodnie z decyzjami 
wydanymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie klauzul umownych dotyczących 
przewalutowania transakcji. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

§ 18 ust. 2) Złożenie zlecenia walutowego przez Klienta 
może nastąpić w Usłudze bankowości elektronicznej 
Citibank Online, Citi Mobile oraz w dni robocze, w godz. 
9:00 – 16:30 w Oddziale, na linii nagrywanej specjalistów 
ds. rynku walutowego lub za pomocą Usługi bankowości 
telefonicznej CitiPhone 

§ 18 ust. 2) Zlecenie walutowe Klient może złożyć: 
a) w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online 

oraz Citi Mobile,  
b) w Oddziale w dni robocze w godzinach 9:00 – 17:00, 
c) na linii nagrywanej specjalistów ds. rynku walutowego 

w dni robocze w godzinach 9:00 – 17:00, 

http://www.citibank.pl/
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d) za pomocą Usługi bankowości telefonicznej CitiPhone. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Zmiana porządkowa. 
 
Powód zmiany 

Doprecyzowanie zapisów w zakresie Zleceń Walutowych. 

do 21.011.2021 r. od 22.11.2021 r. 

   brak §18 ust.3) Minimalna kwota zlecenia walutowego wynosi 1 USD 
lub równowartość tej kwoty w innej walucie przeliczonej po 
kursie średnim NBP z poprzedniego dnia roboczego. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Zmiana porządkowa. 
 
Powód zmiany 

Doprecyzowanie zapisów w zakresie Zleceń walutowych. 

do 21.011.2021 r. od 22.11.2021 r. 

   brak § 18 ust.4) Zlecenia walutowe są realizowane z zastosowaniem 
Kursów Online, z wyjątkiem transakcji dokonanych po godzinie 
23:00 w piątek, do godziny 23:00  w niedzielę, a także w 
pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanoc 
oraz 1 stycznia każdego roku, kiedy to stosuje się Kursy 
Tabelowe. Zlecenia walutowe są realizowane z zastosowaniem 
standardowej marży wynoszącej 5%. Przy składaniu zlecenia 
walutowego, Bank może zaproponować Klientowi 
korzystniejszą, niższą marżę. Ponadto w kanałach składania 
zleceń walutowych wymienionych w ust. 2 lit. b) – d) możliwe 
jest negocjowanie kursu wymiany waluty. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Zmiana porządkowa. 
 
Powód zmiany 

Doprecyzowanie zapisów w zakresie Zleceń walutowych. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

§ 18 ust 3) Zlecenie walutowe warunkowe oznacza 
złożone przez Klienta zlecenie zawarcia transakcji 
zamiany waluty bazowej na walutę docelową wskazanej 
przez Klienta kwoty waluty po wskazanym przez Klienta 
kursie walutowym. Zlecenie walutowe warunkowe może 
zostać złożone na czas określony bądź nieokreślony. 
Zlecenie złożone na czas nieokreślony złożone w 
Oddziale, na linii nagrywanej specjalistów ds. rynku 
walutowego lub przez Usługę bankowości telefonicznej 
CitiPhone wygasa po upływie 1 roku, natomiast zlecenie 
złożone przez Usługę bankowości elektronicznej Citibank 
Online lub Citi Mobile wygasa po upływie 60 dni. W 
przypadku, gdy wskazany przez Klienta kurs walutowy 
nie zostanie osiągnięty, zlecenie walutowe warunkowe 
złożone na czas określony wygasa z upływem terminu, 
na jaki zostało złożone. W przypadku zleceń walutowych 
warunkowych złożonych na czas nieokreślony, zlecenie 
wygasa z chwilą otrzymania przez Bank oświadczenia 
Klienta o jego odwołaniu. 

§ 18 ust. 5) Zlecenie walutowe warunkowe oznacza złożone 
przez Klienta zlecenie zawarcia transakcji zamiany waluty 
bazowej na walutę docelową wskazanej przez Klienta kwoty 
waluty po wskazanym przez Klienta kursie walutowym. Zlecenie 
walutowe warunkowe jest złożone na czas określony przez 
Klienta. W przypadku, gdy wskazany przez Klienta kurs 
walutowy nie zostanie osiągnięty, zlecenie warunkowe wygasa 
po upływie czasu wskazanego przez Klienta lub z chwilą 
otrzymania przez Bank oświadczenia Klienta o odwołaniu 
zlecenia, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi 
wcześniej. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 
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Podstawa prawna 

Zmiana porządkowa. 
 
Powód zmiany 

Doprecyzowanie zapisów w zakresie Zleceń walutowych. 

do 21.11.2021 r. od 22.1.2021 r. 

§ 18 ust. 5) Złożenie, zmiana lub odwołanie zlecenia 
walutowego warunkowego przez Klienta może nastąpić: 
od niedzieli godz. 23:00 do piątku do godz. 23:00  w 
Usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online oraz 
Citi Mobile  oraz w dni robocze w godz. 9:00 – 16:30 w 
Oddziale, na linii nagrywanej specjalistów ds. rynku 
walutowego, za pomocą Usługi bankowości telefonicznej 
CitiPhone. Odwołanie bądź zmiana przez Klienta treści 
zlecenia walutowego warunkowego może nastąpić nie 
później niż do momentu jego realizacji przez Bank. 
 

§ 18 ust. 7) Składając zlecenie walutowe warunkowe Klient 
wskazuje następujące parametry: typ zlecenia 
(kupno/sprzedaż), waluty zlecenia walutowego, kwota, kurs 
wymiany i data ważności. Złożenie, zmiana lub odwołanie 
zlecenia walutowego warunkowego przez Klienta może 
nastąpić: od niedzieli od godz. 23:00 do piątku do godz. 23:00 
w Usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online oraz Citi 
Mobile a w dni robocze, ponadto w godz. 9:00 – 16:30 w 
Oddziale, na linii nagrywanej specjalistów ds. rynku 
walutowego, za pomocą Usługi bankowości telefonicznej 
CitiPhone. Odwołanie bądź zmiana przez Klienta treści zlecenia 
walutowego warunkowego może nastąpić nie później niż do 
momentu jego realizacji przez Bank. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Zmiana porządkowa. 
 
Powód zmiany 

Doprecyzowanie zapisów w zakresie Zleceń walutowych. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

§ 18 ust. 7) Zlecenia walutowe warunkowe są 
realizowane w dni robocze. Realizacja zlecenia 
walutowego warunkowego następuje w momencie 
wystąpienia wskazanego przez Klienta kursu 
walutowego. 

§ 18 ust. 9) Zlecenia walutowe warunkowe są realizowane w 
dni robocze. Realizacja zlecenia walutowego warunkowego 
następuje w momencie, gdy Kurs Online, osiągnie wartość 
wskazaną przez Klienta w złożonym zleceniu walutowym 
warunkowym. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Zmiana porządkowa. 
 
Powód zmiany 

Doprecyzowanie zapisów w zakresie Zleceń walutowych. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

§ 18 ust. 9) Klient może złożyć następujące rodzaje 
zleceń walutowych warunkowych: 

a) zlecenie typu Limit –zawarcie transakcji nastąpi po 
kursie równym lub wyższym od kursu wskazanego 
przez Klienta (zlecenie sprzedaży) lub kursie 
równym lub niższym od kursu wskazanego przez 
Klienta (dla zlecenia kupna), 

b) zlecenie typu Stop – zawarcie transakcji nastąpi po 
kursie równym lub wyższym od kursu wskazanego 
przez Klienta (zlecenie kupna) lub kursie równym 
lub niższym od kursu wskazanego przez Klienta 
(dla zlecenia sprzedaży). 

§ 18 ust.11) Klient może złożyć następujące rodzaje zleceń 
walutowych warunkowych: 

a) zlecenie typu Limit –zawarcie transakcji nastąpi po kursie 
równym lub wyższym od kursu wskazanego przez Klienta 
(zlecenie sprzedaży) lub kursie równym lub niższym od 
kursu wskazanego przez Klienta (dla zlecenia kupna), 

b) zlecenie typu Stop – zawarcie transakcji nastąpi po kursie 
równym lub wyższym od kursu wskazanego przez Klienta 
(zlecenie kupna) lub kursie równym lub niższym od kursu 
wskazanego przez Klienta (dla zlecenia sprzedaży), 

c) zlecenie typu jeśli wykonane (ID) - kombinacja dwóch 
zleceń walutowych warunkowych, polegająca na tym, że 
zlecenie II uznaje się za złożone przez Klienta, jeśli 
zostało zrealizowane zlecenie I; 

d) zlecenie typu jedno anuluje drugie (OCO) – kombinacja 
dwóch zleceń walutowych warunkowych, polegająca na 
tym, że w przypadku realizacji jednego ze zleceń drugie 
zostaje anulowane, jako pierwsze zostanie zrealizowane 
zlecenie walutowe warunkowe, którego kurs realizacji 
wystąpi wcześniej, 

e) zlecenie typu jeśli wykonane jedno anuluje drugie (IOCO) 
– kombinacja trzech zleceń, polegająca na tym, że 
zlecenie II i III uznaje się za złożone przez Klienta po 
wykonaniu zlecenia I, w przypadku realizacji jednego z 
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dwóch pozostałych zleceń walutowych warunkowych (II 
lub III), trzecie pozostałe zlecenie walutowe warunkowe 
zostaje anulowane, jako pierwsze zostanie zrealizowane 
zlecenie, którego kurs walutowy wystąpi wcześniej. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Zmiana porządkowa. 
 
Powód zmiany 

Doprecyzowanie zapisów w zakresie Zleceń walutowych. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

§ 19 ust.5) Klient jest zobowiązany do przechowywania 
Instrumentu Płatniczego z zachowaniem należytej 
staranności, utrzymywania w ścisłej tajemnicy Kodów 
Identyfikacyjnych, nieprzechowywania Instrumentu 
Płatniczego razem z Kodem Identyfikacyjnym, 
nieudostępniania Instrumentu Płatniczego, Urządzenia 
Mobilnego ani Kodu Identyfikacyjnego osobom 
nieuprawnionym 

§ 19 ust.5) Klient jest zobowiązany do przechowywania 
Instrumentu Płatniczego z zachowaniem należytej staranności, 
utrzymywania w ścisłej tajemnicy Kodów Identyfikacyjnych, 
Kodów BLIK, nieprzechowywania Instrumentu Płatniczego 
razem z Kodem Identyfikacyjnym, nieudostępniania Instrumentu 
Płatniczego, Urządzenia Mobilnego ani Kodu Identyfikacyjnego 
oraz Kodu BLIK osobom nieuprawnionym 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Transakcje BLIK. 

do 21.11.2021 r. od 21.11.2021 r. 

§ 19 ust. 7) Klient zobowiązany jest zgłaszać 
niezwłocznie Bankowi stwierdzenie utraty, kradzieży, 
przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia bądź 
nieuprawnionego dostępu do Instrumentu Płatniczego, 
danych do logowania albo urządzenia, za pomocą, 
którego Klient otrzymuje Kody Autoryzacyjne lub 
dokonuje Uwierzytelnienia mobilnego lub 
Uwierzytelnienia Citibank Online. Klient powinien 
niezwłocznie zgłosić tę okoliczność poprzez Usługę 
bankowości elektronicznej Citibank Online (z 
wyłączeniem Citi Mobile), poprzez Usługę bankowości 
telefonicznej CitiPhone pod numerem (+48) 22 692 24 84 
lub w Oddziale w celu zablokowania Instrumentu 
Płatniczego albo zastrzeżenia Citicard. Bank nie pobiera 
opłat za dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w 
niniejszym ustępie 7. 

§ 19 ust. 7) Klient zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie 
Bankowi stwierdzenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo 
nieuprawnionego użycia bądź nieuprawnionego dostępu do 
Instrumentu Płatniczego, danych do logowania albo urządzenia, 
za pomocą, którego Klient otrzymuje Kody Autoryzacyjne, Kody 
BLIK lub dokonuje Uwierzytelnienia mobilnego lub 
Uwierzytelnienia Citibank Online. Klient powinien niezwłocznie 
zgłosić tę okoliczność poprzez Usługę bankowości 
elektronicznej Citibank Online (z wyłączeniem Citi Mobile), 
poprzez Usługę bankowości telefonicznej CitiPhone pod 
numerem (+48) 22 692 24 84 lub w Oddziale w celu 
zablokowania Instrumentu Płatniczego albo zastrzeżenia 
Citicard. Bank nie pobiera opłat za dokonanie zgłoszenia, o 
którym mowa w niniejszym ustępie 7. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Transakcje BLIK. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

§ 20 ust. 6) Niezwłocznie po otrzymaniu Citicard Klient 
jest zobowiązany do jej uaktywnienia, a w przypadku 
Karty Debetowej do jej trwałego podpisania. 
Uaktywnienie Citicard oraz nadanie kodu PIN jest 
możliwe poprzez Usługę bankowości elektronicznej 

§ 20 ust. 6) Niezwłocznie po otrzymaniu Citicard Klient jest 
zobowiązany do jej uaktywnienia, a w przypadku Karty 
Debetowej z wyłączeniem Karty Wirtualnej, do jej trwałego 
podpisania. Uaktywnienie Citicard oraz nadanie kodu PIN jest 
możliwe poprzez Usługę bankowości elektronicznej Citibank 
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Citibank Online, w Citi Mobile, poprzez Usługę 
bankowości telefonicznej CitiPhone lub Oddziale. 

Online, w Citi Mobile, poprzez Usługę bankowości telefonicznej 
CitiPhone lub Oddziale. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Karta Wirtualna. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

§ 20 ust. 7) Klient ma prawo używać Citicard przez cały 
okres jej ważności: 

a) dokonując Transakcji zbliżeniowych za 
pośrednictwem Akceptantów oznaczonych 
symbolem Mastercard PayPass – w przypadku 
Citicard wyposażonej w Moduł Zbliżeniowy lub za 
pomocą Urządzenia Mobilnego; 

b) korzystając z innych funkcjonalności, których 
zasady działania oraz dostępność przedstawione 
są na stronach internetowych Banku 
(www.citibank.pl) oraz w ramach Usługi 
bankowości telefonicznej CitiPhone i w 
Oddziałach. 

§ 20 ust.7) Klient ma prawo używać Citicard, przez cały okres 
jej ważności. Użycie Citicard, z wyłączeniem Karty Wirtualnej, 
możliwe jest poprzez: 

a) dokonywanie Transakcji zbliżeniowych za pośrednictwem 
Akceptantów oznaczonych symbolem Mastercard 
PayPass – w przypadku Citicard wyposażonej w Moduł 
Zbliżeniowy lub za pomocą Urządzenia Mobilnego; 

b) korzystanie z innych funkcjonalności, których zasady 
działania oraz dostępność przedstawione są na stronach 
internetowych Banku (www.citibank.pl) oraz w ramach 
Usługi bankowości telefonicznej CitiPhone i w 
Oddziałach. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Karta Wirtualna. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

§ 20 ust.8) Karta Debetowa umożliwia dostęp do Konta 
Osobistego Klienta poprzez: 

a) bankomaty oznaczone symbolem karty, 
b) możliwość dokonywania transakcji 

bezgotówkowych za pośrednictwem Akceptantów 
oznaczonych symbolem karty, 

c) możliwość dokonywania transakcji gotówkowych 
za pośrednictwem Akceptantów oznaczonych 
symbolem karty, w tym Płać kartą i wypłacaj, 

d) możliwość dokonywania transakcji internetowych.  

§ 20 ust 8) Karta Debetowa, z wyłączeniem Karty Wirtualnej w 
zakresie podpunktów a, b i c, umożliwia dostęp do Konta 
Osobistego Klienta poprzez: 

a) bankomaty oznaczone symbolem karty, 
b) możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych za 

pośrednictwem Akceptantów oznaczonych symbolem 
karty, 

c) możliwość dokonywania transakcji gotówkowych za 
pośrednictwem Akceptantów oznaczonych symbolem 
karty, w tym Płać kartą i wypłacaj, 

d) możliwość dokonywania transakcji internetowych. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Karta Wirtualna. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

§ 20 ust.9) Klient ma prawo korzystać z Karty Debetowej 
przez cały okres jej ważności podany na karcie, 
upływający ostatniego dnia miesiąca uwidocznionego na 
karcie: 

§ 20 ust.9) Klient ma prawo korzystać z Karty Debetowej, z 
wyłączeniem Karty Wirtualnej, przez cały okres jej ważności 
podany na karcie, upływający ostatniego dnia miesiąca 
uwidocznionego na karcie oraz w Citi Mobile: 
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a) w Oddziałach, 
b) za pośrednictwem Usługi bankowości telefonicznej 

CitiPhone, podając swój CitiPhone PIN, 
c) przy użyciu bankomatów, podając swój PIN Karty 

Debetowej lub poprzez Uwierzytelnienie w 
Urządzeniu Mobilnym,  

d) dokonując transakcji bezgotówkowych w punktach 
handlowo – usługowych lub transakcji 
gotówkowych za pośrednictwem Akceptantów, 
potwierdzając dokonanie transakcji przez podpis 
albo Uwierzytelnienie w Urządzeniu Mobilnym lub 
podanie PIN – u Karty Debetowej - w przypadkach 
określonych w § 19 ust. 17,  

e) dokonując transakcji bezgotówkowych przez 
Internet bez fizycznego użycia Karty Debetowej, 
pod warunkiem aktywacji tej funkcjonalności. 

a) w Oddziałach, 
b) za pośrednictwem Usługi bankowości telefonicznej 

CitiPhone, podając swój CitiPhone PIN, 
c) przy użyciu bankomatów, podając swój PIN Karty 

Debetowej lub poprzez Uwierzytelnienie w Urządzeniu 
Mobilnym,  

d) dokonując transakcji bezgotówkowych w punktach 
handlowo – usługowych lub transakcji gotówkowych za 
pośrednictwem Akceptantów, potwierdzając dokonanie 
transakcji przez podpis albo Uwierzytelnienie w 
Urządzeniu Mobilnym lub podanie PIN – u Karty 
Debetowej - w przypadkach określonych w § 19 ust. 17,  

e) dokonując transakcji bezgotówkowych przez Internet bez 
fizycznego użycia Karty Debetowej, pod warunkiem 
aktywacji tej funkcjonalności. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Karta Wirtualna. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

brak § 20 ust. 10) W przypadku ustanowienia Subskrypcji, 
poszczególne transakcje płatnicze w ramach danej Subskrypcji 
są realizowane również w przypadku wymiany Karty na nową 
wskutek upływu terminu ważności bez konieczności składania 
nowego Zlecenia Płatniczego. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Subskrypcji. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

§ 20 ust. 13) Kwoty transakcji dokonywanych przy użyciu 
Citicard w walutach obcych (innych niż EUR) są 
przeliczane na walutę rozliczeniową po kursie 
Organizacji Płatniczej, a następnie księgowane na 
Koncie właściwym dla Citicard. Gdy waluta Konta 
właściwego dla Citicard i waluta rozliczeniowa są różne, 
kwoty transakcji rozliczane są w następujący sposób: 

a) w przypadku wypłaty gotówki z bankomatów 
oznaczonych logo Citi lub Citibank transakcje są 
przeliczane z waluty rozliczeniowej – dolara 
amerykańskiego (USD) na walutę Konta 
Osobistego lub Subkonta Walutowego właściwego 
dla Citicard po kursie obowiązującym w Banku w 
momencie dokonywania transakcji, jeżeli waluta 
transakcji i waluta Konta właściwego dla Citicard 
są takie same, transakcja księgowana jest z 
pominięciem przewalutowania; 

b) w przypadku pozostałych transakcji kwoty 
transakcji są przeliczane z waluty rozliczeniowej – 
dolara amerykańskiego (USD), funta szterlinga 
(GBP) lub franka szwajcarskiego (CHF) dla 
transakcji dokonanych w tych walutach lub z euro 
(EUR) w pozostałych przypadkach na walutę 
Konta Osobistego lub Subkonta Walutowego 

§ 20 ust.13) Kwoty transakcji dokonywanych przy użyciu 
Citicard w walutach obcych (innych niż EUR) są przeliczane na 
walutę rozliczeniową po kursie Organizacji Płatniczej, a 
następnie księgowane na Koncie właściwym dla Citicard. Gdy 
waluta Konta właściwego dla Citicard i waluta rozliczeniowa są 
różne, kwoty transakcji rozliczane są w następujący sposób: 

a) w przypadku wypłaty gotówki z bankomatów 
oznaczonych logo Citi lub Citibank transakcje są 
przeliczane z waluty rozliczeniowej – dolara 
amerykańskiego (USD) na walutę Konta Osobistego lub 
Subkonta Walutowego właściwego dla Citicard po Kursie 
Tabelowym obowiązującym w Banku w momencie 
dokonywania transakcji, jeżeli waluta transakcji i waluta 
Konta właściwego dla Citicard są takie same, transakcja 
księgowana jest z pominięciem przewalutowania; 

b) w przypadku pozostałych transakcji kwoty transakcji są 
przeliczane z waluty rozliczeniowej – dolara 
amerykańskiego (USD), funta szterlinga (GBP) lub franka 
szwajcarskiego (CHF) dla transakcji dokonanych w tych 
walutach lub z euro (EUR) w pozostałych przypadkach na 
walutę Konta Osobistego lub Subkonta Walutowego 
właściwego dla Citicard po Kursie Tabelowym zgodnym z 
ostatnią Tabelą Kursów Walut obowiązującą w Banku w 
dniu księgowania transakcji. 
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właściwego dla Citicard po kursie zgodnym z 
ostatnią Tabelą Kursów Walut obowiązującą w 
Banku w dniu księgowania transakcji. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Zmiany wynikają z uszczegółowienia zapisów odnoszących się do sposobu udostępniania przez Bank informacji o kursie 
walutowym zastosowanym do transakcji płatniczej, jeśli transakcja wiąże się z przeliczeniem waluty, zgodnie z decyzjami 
wydanymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie klauzul umownych dotyczących 
przewalutowania transakcji. 

 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

§ 20 ust. 32) W przypadku zgubienia, kradzieży, 
odnowienia lub wymiany Citicard, Bank może przesłać 
nowo wystawioną Citicard do Klienta na ostatni 
wskazany przez Klienta adres do korespondencji. 

§ 20 ust. 32) W przypadku zgubienia, kradzieży, odnowienia lub 
wymiany Citicard, z wyłączeniem Karty Wirtualnej, Bank może 
przesłać nowo wystawioną Citicard do Klienta na ostatni 
wskazany przez Klienta adres do korespondencji. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Karta Wirtualna. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

brak § 20 ust. 39) Zapisy niniejszego paragrafu mają zastosowanie 
również do Karty Wirtualnej, z zastrzeżeniem postanowień § 21. 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Karta Wirtualna. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

brak 
 
 

§ 21. KARTA WIRTUALNA 
ust. 1) Karta Wirtualna jest wydawana Klientom, którzy mają 
aktywny dostęp do aplikacji mobilnej Citi Mobile w przypadku 
wymiany dotychczasowej Karty Debetowej wskutek jej 
wznowienia, zgodnie z § 20  ust. 3 albo zastrzeżenia. Karta 
Wirtualna wydawana jest razem z Kartą Debetową w formie 
fizycznej o takim samym numerze i dacie ważności. 
ust. 2) Od momentu wydania przez Bank Karty Wirtualnej do jej 
wygaśnięcia, jest ona dostępna wyłącznie w Citi Mobile. 
ust. 3) Przed użyciem Karty Wirtualnej konieczna jest jej 
aktywacja. Aktywacja Karty Wirtualnej możliwa jest wyłącznie w 
Citi Mobile nie dłużej niż przez 30 dni od momentu jej wydania. 
Karta Wirtualna jest ważna od momentu jej aktywacji do czasu 
aktywacji odpowiadającej jej Karcie Debetowej wydawanej w 
formie fizycznej, ale nie dłużej niż przez 90 dni od dnia wydania 
Karty Debetowej. Po utracie ważności Karty Wirtualnej, Bank 
zastępuje jej dane danymi odpowiadającej jej Karcie Debetowej 
wydanej w formie fizycznej.  
ust. 4) Nie ma możliwości ustanowienia Kodu PIN ani wzoru 
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podpisu do Karty Wirtualnej, tym samym nie ma możliwości 
dokonywania transakcji płatniczych wymagających 
uwierzytelnienia w oparciu o te elementy.  
ust. 5) Karta Wirtualna może być używana do dokonywania 
następujących transakcji: 

a) transakcji zbliżeniowych dokonywanych za 
pośrednictwem Google Pay lub Apple Pay i korzystania z 
niej na zasadach określonych odpowiednio w 
Regulaminie korzystania z kart płatniczych Banku 
Handlowego w Warszawie S.A. w ramach usługi Google 
Pay lub Regulaminie korzystania z kart płatniczych Banku 
Handlowego w Warszawie S.A. w ramach usługi Apple 
Pay, po jej wcześniejszym dodaniu do Google Pay lub 
Apple Pay. 

b) transakcji dokonywanych na odległość, bez fizycznego 
przedstawienia Karty Debetowej, w tym Subskrypcji. 

ust. 6) Data ważności Karty Wirtualnej, jej numer oraz kod 
CVC2 dostępne są dla Klienta w Citi Mobile, po aktywowaniu 
Karty Wirtualnej. Kod CVC2 Karty Wirtualnej jest inny niż na 
Karcie Debetowej w formie fizycznej.  
ust. 7) Zastrzeżenie Karty Wirtualnej powoduje zastrzeżenie 
odpowiadającej jej Karty Debetowej wydawanej w formie 
fizycznej.  
ust. 8) Nie ma możliwości wydania Karty Wirtualnej 
Pełnomocnikowi oraz Pełnomocnik nie ma możliwości 
aktywowania Karty Wirtualnej posiadacza rachunku. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Karta Wirtualna. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

brak 
 

§22 BLIK 
ust. 1) Bank umożliwia Klientom wykonywanie Transakcji BLIK 
poprzez Citi Mobile. Transakcje BLIK nie mogą być 
wykonywane przez Pełnomocnika.  
ust. 2) Przed dokonaniem Transakcji BLIK Klient może dokonać 
wyboru rachunku Konta Osobistego w PLN do obciążenia 
kwotą Transakcji Blik. W przypadku niedokonania wyboru 
Transakcja BLIK obciąży rachunek Konta osobistego w PLN z 
najwyższym saldem dostępnych środków. 
ust. 3) Wygenerowanie Kodu BLIK następuje w Citi Mobile. 
Warunkiem wygenerowania Kodu BLIK jest posiadanie 
aktywnej usługi Citi Mobile Token. Kod BLIK jest ważny przez 
120 sekund od jego wygenerowania. W każdym momencie dla 
danego Klienta może istnieć tylko jeden ważny Kod BLIK. Kod 
BLIK wygasa z upływem terminu ważności Kodu BLIK lub z 
chwilą Autoryzacji Transakcji BLIK, do której Kod BLIK został 
wygenerowany. Po wygaśnięciu danego Kodu BLIK, Klient ma 
możliwość wygenerowania nowego Kodu.  
ust. 4) Wszystkie Transakcje BLIK są wykonywane i rozliczane 
przez Bank tylko w złotych (PLN) i mogą być wykonywane 
wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
ust. 5) Płatność BLIK może być dokonana pod warunkiem 
obsługi Płatności BLIK przez terminal w punkcie sprzedaży 
(POS) lub przez wybranego przez Klienta/Użytkownika 
Operatora Płatności Internetowych. Wypłata gotówki BLIK może 
być dokonana pod warunkiem obsługi Wypłaty BLIK przez 
bankomat. Przelew na telefon BLIK może być dokonany pod 
warunkiem obsługi Przelewu na telefon BLIK przez Odbiorcę.  
ust. 6) Płatność BLIK uważa się za autoryzowaną, jeżeli Klient 
udzielił zgody na jego wykonanie poprzez wprowadzenie 
wygenerowanego Kodu BLIK w terminalu w punkcie sprzedaży 
(POS) lub za pośrednictwem wybranego przez 
Klienta/Użytkownika Operatora Płatności Internetowych i 
potwierdzenie Zlecenia płatniczego w Citi Mobile przez 
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wybranie odpowiedniego przycisku funkcyjnego służącego do 
dostarczenia Zlecenia płatniczego do Banku oraz dokonanie 
Uwierzytelnienia Mobilnego – jeżeli Bank wymaga silnego 
uwierzytelniania. 
ust. 7) Przed wykonaniem pierwszego Przelewu na telefon BLIK 
Klient może wyrazić zgodę na dostęp Citi Mobile do listy 
kontaktów w Urządzeniu Mobilnym. W przypadku nie wyrażenia 
zgody na dostęp Citi Mobile do listy kontaktów Klient 
samodzielnie podaje numer telefonu komórkowego Odbiorcy 
Przelewu na telefon BLIK. 
ust. 8) Do wykonania Przelewu na telefon BLIK konieczne jest 
zalogowanie się Klienta do Citi Mobile, podanie przez Klienta 
numeru telefonu komórkowego Odbiorcy, kwoty Polecenia 
przelewu krajowego w złotych lub Polecenia przelewu 
wewnętrznego w złotych oraz imienia i nazwiska Odbiorcy.  
Numer telefonu komórkowego Odbiorcy stanowi Unikatowy 
Identyfikator dla transakcji płatniczej Przelewu na telefon BLIK. 
Przelew na telefon BLIK może być wykonany pod warunkiem, 
że rachunek bankowy Odbiorcy jest powiązany w Systemie 
BLIK z podanym przez Klienta numerem telefonu komórkowego 
Odbiorcy. 
ust. 9) Numer telefonu komórkowego Odbiorcy może być 
powiązany tylko z jednym numerem Rachunku BLIK, który jest 
identyfikowany za pomocą tego numeru telefonu. 
ust. 10) W przypadku odmowy wykonania Przelewu na telefon 
BLIK, Bank powiadamia Klienta o odmowie za pomocą Citi 
Mobile lub przesyłając wiadomość SMS na Główny numer 
telefonu komórkowego.  
ust. 11) Klient może wskazać rachunek Konta Osobistego w 
PLN, jako właściwy do uznawania go kwotami Przelewu na 
telefon BLIK zlecanymi przez osoby trzecie. W tym celu 
konieczne jest zarejestrowanie się Klienta poprzez Citi Mobile w 
Bazie powiązań BLIK i wskazanie rachunku Konta Osobistego 
w PLN do odbioru środków. Klient może złożyć dyspozycję 
zmiany Konta Osobistego powiązanego z BLIK w Citi Mobile. 
ust. 12) Klient może wyłączyć usługę odbierania Przelewu na 
telefon BLIK . W tym celu Klient powinien złożyć dyspozycję 
wyrejestrowania się z Bazy powiązań BLIK w Citi Mobile.  
ust. 13) Z tytułu wykonywania Transakcji BLIK, Bank pobiera 
opłaty i prowizje w wysokości wskazanej w TOiP. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Transakcje BLIK. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

§ 21 ust. 3) Za pomocą Usługi bankowości elektronicznej 
Citibank Online i Citi Mobile Klient może w 
szczególności: 
a) uzyskiwać informacje o stanie środków i operacjach na 
rachunkach, 
b) przeprowadzać transakcje na rachunkach, 
c) wydawać inne dyspozycje określone przez Bank, w 
szczególności dyspozycje związane z wykonywaniem 
Umowy Produktów Depozytowych, w tym dotyczące 
aktywacji i dezaktywacji poszczególnych produktów i 
usług oferowanych przez Bank. 
d) uwierzytelniać transakcje lub inne czynności za 
pomocą Kodów Autoryzacyjnych, Uwierzytelnienia 
mobilnego (w tym z użyciem Kodu Autoryzacyjnego) lub 
metody określonej w § 19 ust. 16; 
e) aktywować usługę Citibank Global Wallet (wyłącznie w 
Citi Mobile); 

§ 23 ust. 3) Za pomocą Usługi bankowości elektronicznej 
Citibank Online i Citi Mobile Klient może w szczególności: 

a) uzyskiwać informacje o stanie środków i operacjach na 
rachunkach, 

b) przeprowadzać transakcje na rachunkach, 
c) wydawać inne dyspozycje określone przez Bank, w 

szczególności dyspozycje związane z wykonywaniem 
Umowy Produktów Depozytowych, w tym dotyczące 
aktywacji i dezaktywacji poszczególnych produktów i 
usług oferowanych przez Bank. 

d) uwierzytelniać transakcje lub inne czynności za pomocą 
Kodów Autoryzacyjnych, Uwierzytelnienia mobilnego (w 
tym z użyciem Kodu Autoryzacyjnego) lub metody 
określonej w § 19 ust. 16; 

e) aktywować usługę Citibank Global Wallet (wyłącznie w 
Citi Mobile); 

f) wygenerować Kod BLIK (wyłącznie w Citi Mobile). 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 
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Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Transakcje BLIK. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

brak § 23 ust. 14) W przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia 
lub stwierdzenia nieuprawnionego użycia Urządzenia 
Mobilnego, na którym zainstalowana jest aplikacja Citi Mobile, 
Klient jest zobowiązany niezwłocznie złożyć poprzez Usługę 
bankowości telefonicznej CitiPhone dyspozycję zablokowania 
Citi Mobile. Blokada Citi Mobile oznacza równocześnie blokadą 
Citibank Online. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Transakcje BLIK. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

§ 25 ust. 7) Bank ani jego pracownicy nie proszą o 
podanie: 

a) Kodów Identyfikacyjnych, 
b) numeru CVC2 znajdującego się na rewersie Karty 

Debetowej, 
c) Kodów Autoryzacyjnych. 

 

§ 27 ust. 7) Bank ani jego pracownicy nie proszą o podanie: 
a) Kodów Identyfikacyjnych, 
b) numeru CVC2 znajdującego się na rewersie Karty 

Debetowej, 
c) numeru CVC2 znajdującego się w aplikacji mobilnej Citi 

Mobile, 
d) Kodów Autoryzacyjnych. 
e) Kodów BLIK. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Karta Wirtualna oraz Transakcje BLIK. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

brak § 27 ust. 13) Klient zobowiązany jest do: 
a) nieudostępniania Kodu BLIK osobom trzecim,  
b) posługiwania się kodem BLIK zgodnie z jego 

przeznaczeniem, 
c) niezwłocznego zgłoszenia Bankowi nieuprawnionego 

użycia Kodu BLIK przez osobę trzecią. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Transakcje BLIK. 
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do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

§ 25 ust.13) W przypadku utraty, kradzieży, 
przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia bądź 
dostępu do urządzenia (np. komputer, tablet, telefon lub 
inne podobne urządzenie), za pomocą którego Klient 
korzysta z Usługi bankowości elektronicznej Citibank 
Online, jeśli okoliczności uzasadniają podejrzenie 
naruszenia bezpieczeństwa Instrumentu Płatniczego, 
Klient powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt w celu 
zablokowania Instrumentu Płatniczego w CitiPhone pod 
numerem (+48) 22 692 24 84 lub w Oddziale. Dokonanie 
zgłoszenia, o którym mowa w niniejszym ustępie jest 
bezpłatne dla Klienta. 

§ 27 ust.14) W przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia 
albo nieuprawnionego użycia bądź dostępu do urządzenia (np. 
komputer, tablet, telefon lub inne podobne urządzenie), za 
pomocą którego Klient korzysta z Usługi bankowości 
elektronicznej Citibank Online, jeśli okoliczności uzasadniają 
podejrzenie naruszenia bezpieczeństwa Instrumentu 
Płatniczego, Klient powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt w 
celu zablokowania Instrumentu Płatniczego, a w przypadku 
Karty Wirtualnej zastrzeżenia, w CitiPhone pod numerem (+48) 
22 692 24 84 lub w Oddziale. Dokonanie zgłoszenia, o którym 
mowa w niniejszym ustępie jest bezpłatne dla Klienta. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Karta Wirtualna. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

brak § 29 ust.24) W przypadku wygaśnięcia Umowy o kredyt w 
rachunku płatniczym Linię Kredytową, Bank rozliczy się z 
Klientem w terminie 14 dni od dnia jej wygaśnięcia. Ewentualną 
kwotę nadpłaty Bank przekaże na Konto Osobiste. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Zmiana porządkowa. 
 
Powód zmiany 

Doprecyzowanie zapisów. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

§ 27 ust. 29) Bank informuje, że będzie kontaktował się z 
Klientem posiadającym kredyt w rachunku płatniczym 
Linię Kredytową za pośrednictwem telefonu, wiadomości 
tekstowej sms lub wiadomości e – mail w sprawach 
związanych z realizacją postanowień Umowy o kredyt w 
rachunku płatniczym Linię Kredytową, na podany przez 
Klienta Główny Numer Telefonu Komórkowego lub 
Główny Adres E – mail. 

§ 29 ust.30) Bank informuje, że będzie kontaktował się z 
Klientem posiadającym kredyt w rachunku płatniczym Linię 
Kredytową w sprawach związanych z realizacją postanowień 
Umowy o kredyt w rachunku płatniczym Linię Kredytową za 
pośrednictwem: 

a) wiadomości tekstowych sms na podany przez 
Kredytobiorcę Główny numer telefonu komórkowego; 

b) wiadomości e-mail na podany przez Kredytobiorcę 
Główny adres e-mail; 

c) korespondencji listownej; 
d) usługi bankowości elektronicznej Citibank Online. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Zmiana porządkowa. 
 
Powód zmiany 

Doprecyzowanie zapisów. 

do 21.11.2021 r. od 22.11.2021 r. 

§ 29 ust.3) Aktywacja usługi Citibank Global Wallet 
następuje w Citi Mobile. 

§ 31 ust.3) Aktywacja usługi Citibank Global Wallet następuje w 
Citi Mobile, przy użyciu Karty Debetowej w formie fizycznej. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Zmiana porządkowa. 



 

 
40 
 

 
Powód zmiany 

Doprecyzowanie zapisów. 

do 21.11.2021 r. od 22.011.2021 r. 

§ 30 ust.10) W przypadku rozwiązania Umowy Klient jest 
zobowiązany do zniszczenia Citicard, w sposób trwały, 
uniemożliwiający użycie lub do jej zwrotu. Jeżeli na koncie 
Klienta zgromadzone są środki, Klient powinien złożyć 
dyspozycję ich przelewu i dostarczyć niezbędne informacje 
zgodnie z Instrukcją Składania Zleceń Płatniczych. Środki 
zgromadzone na Koncie mogą także zostać wypłacone 
przez Klienta w Oddziale. 

§ 32 ust.10) W przypadku rozwiązania Umowy Klient jest 
zobowiązany do zniszczenia Citicard, z wyłączeniem Karty 
Wirtualnej, w sposób trwały, uniemożliwiający użycie lub do jej 
zwrotu. Jeżeli na koncie Klienta zgromadzone są środki, Klient 
powinien złożyć dyspozycję ich przelewu i dostarczyć niezbędne 
informacje zgodnie z Instrukcją Składania Zleceń Płatniczych. 
Środki zgromadzone na Koncie mogą także zostać wypłacone 
przez Klienta w Oddziale. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Karta Wirtualna. 

 
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 21.11.2021 r. 

 
Polecenie przelewu wewnętrznego: 

Waluta Odbiorca w Banku: Godzina 
graniczna 

PLN, euro i inne 
waluty obce 

Konsument w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 
r. nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej „Kodeks cywilny”) lub jakiejkolwiek innej ustawy, która ją 
zmieni lub zastąpi 

22:30 

PLN, euro i inne 
waluty obce 

Mikroprzedsiębiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. nr 173. poz. 1807) lub jakiejkolwiek innej ustawy, która ją 
zmieni lub zastąpi 

22:30 

PLN Przedsiębiorca inny niż Mikroprzedsiębiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 
swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. nr 173. poz. 1807) lub jak iejkolwiek 
innej ustawy, która ją zmieni lub zastąpi 

 
17:30 

Euro i inne 
waluty obce 

Przedsiębiorca inny niż Mikroprzedsiębiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 
swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. nr 173. poz. 1807) lub jakiejkolwiek 
innej ustawy, która ją zmieni lub zastąpi 

 
14:00 

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 

PLN 00:00-23:59 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 22.11.2021 r. 

 
Polecenie przelewu wewnętrznego: 

Waluta Odbiorca w Banku: 
Godzina graniczna 

PLN, euro i 

inne waluty 
obce 

Przelew na 

telefon BLIK 

Konsument w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 

1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej „Kodeks cywilny”) lub jakiejkolwiek innej 
ustawy, która ją zmieni lub zastąpi 

22:30     
realizowane 

przez cała dobę 
7 dni w tygodniu 

PLN, euro i 

inne waluty 
obce 

Mikroprzedsiębiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. nr 173. poz. 1807) lub jakiejkolwiek innej 
ustawy, która ją zmieni lub zastąpi 

22:30 
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PLN Przedsiębiorca inny niż Mikroprzedsiębiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 
r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. nr 173. poz. 1807) lub 

jakiejkolwiek innej ustawy, która ją zmieni lub zastąpi 

 
17:30 

Euro i inne 

waluty obce 

Przedsiębiorca inny niż Mikroprzedsiębiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 

r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. nr 173. poz. 1807) lub 
jakiejkolwiek innej ustawy, która ją zmieni lub zastąpi 

 
14:00 

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. 
 

 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Transakcje BLIK. 
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Wykaz zmian w Instrukcji Składania Zleceń Płatniczych 

do 21.11.2021 r. 

brak 
 

od 22.11.2021 r. 

 

Przelew na 
telefon BLIK  

– imię i nazwisko Odbiorcy lub wskazanie Odbiorcy przelewu  

– wskazanie rachunku Konta Osobistego w PLN, z którego będzie realizowane zlecenie  

– numer telefonu komórkowego Odbiorcy  
– kwota transakcji płatniczej w złotych  

– tytuł przelewu 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Podstawa prawna 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. 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 

Wprowadzenie nowej usługi do oferty Banku – Transakcje BLIK. 

 

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. 

              11/2021 


