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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 29.01.2023 r.
1.2.1. Konto
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku
płatniczego Subkonta Walutowego
w walutach obcych USD, GBP, CHF, AUD, CAD,
RUB, ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK, HRK, HUF

0 PLN

od 30.01.2023 r.
1.2.1. Konto
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku
płatniczego Subkonta Walutowego
w walutach obcych EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD,
ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK, HUF

0 PLN

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji
ww. przepisów przez właściwe organy w zakresie dotyczącym Umowy, (...)
(...) e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi.
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY)
14. (…) Bank jest uprawniony do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. (…)
Powód zmiany
Wycofanie z oferty Banku rachunku Subkonta Walutowego prowadzonego w walucie obcej Kuna chorwacka (HRK) ze
względu na przystąpienie przez Chorwację do strefy EUR na podstawie rozporządzenia Rady (UE) 2022/1207 z dnia 12 lipca
2022 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro w Chorwacji i odpowiednie
przepisy prawa chorwackiego.
Wycofanie z oferty Banku rachunku Subkonta Walutowego prowadzonego w walucie obcej Rubel rosyjski (RUB).
Zniesienie opłaty za Subkonta Walutowe prowadzone w walucie obcej EURO (EUR).
do 29.01.2023 r.
1.2.2. Konto
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku
płatniczego Subkonta Walutowego
w walucie obcej EUR

gdy w danym miesiącu średnie saldo na rachunku Subkonta
Walutowego prowadzonego w EUR wynosi:
poniżej 10 000 EUR
0 PLN
od 10 001 do 20 000 EUR
18 PLN
od 20 001 do 50 000 EUR
36 PLN
od 50 001 do 100 000 EUR
90 PLN
powyżej 100 000 EUR
180 PLN

od 30.01.2023 r.
Brak pozycji w TOiP

Brak pozycji w TOiP
Podstawa prawna i faktyczna zmiany

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY)
14. (…) Bank jest uprawniony do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. (…)
Powód zmiany
Zniesienie opłaty za Subkonta Walutowe prowadzone w walucie obcej EURO (EUR).
do 29.01.2023 r.
6.7. Wypłata gotówki
w oddziale Citibank za granicą (usługa
„Awaryjna wypłata – Emergency Cash”)

Opłata zgodna z opłatą Citibank za granicą, w którym
wykonywana jest usługa (szczegółowe informacje dostępne są na
www.citibank.pl, u Doradcy w usłudze bankowości telefonicznej
CitiPhone oraz w Oddziale Banku).
od 30.01.2023 r.

Brak pozycji w TOiP

Brak pozycji w TOiP
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Podstawa prawna i faktyczna zmiany
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w
przypadku:
(…) e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi.
Powód zmiany
Wycofanie z oferty Banku usługi „Awaryjna wypłata – Emergency Cash”.
do 29.01.2023 r.
11.4. Tabela limitów transakcji
Dzienny maksymalny limit Karty Debetowej lub Nośnika
Zbliżeniowego
maksymalna jednorazowa kwota wypłaty w ramach
usługi Płać kartą i wypłacaj

500 PLN

od 30.01.2023 r.
11.4. Tabela limitów transakcji
Dzienny maksymalny limit Karty Debetowej lub Nośnika
Zbliżeniowego
maksymalna jednorazowa kwota wypłaty w ramach
usługi Płać kartą i wypłacaj

1 000 PLN

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. 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
Podniesienie limitu maksymalnej jednorazowej kwoty wypłaty w ramach usługi „Płać kartą i wypłacaj”.

do 29.01.2023 r.
11.10. Tabela limitów transakcji
maksymalny miesięczny limit wypłaty gotówki w ramach
usługi „Awaryjna wypłata – Emergency Cash”

równowartość 1000 USD w walucie kraju, w którym wykonywana
jest usługa

od 30.01.2023 r.
Brak pozycji w TOiP

Brak pozycji w TOiP
Podstawa prawna i faktyczna zmiany

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w
przypadku:
(…) e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi.
Powód zmiany
Wycofanie z oferty Banku usługi „Awaryjna wypłata – Emergency Cash”.
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 29.01.2023 r.
1.2.1. Konto
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego
Subkonta Walutowego
w walutach obcych USD, GBP, CHF, AUD, CAD, RUB,
ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK, HRK, HUF

0 PLN

od 30.01.2023 r.
1.2.1. Konto
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego
Subkonta Walutowego
w walutach obcych EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD,
ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK, HUF

0 PLN

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww.
przepisów przez właściwe organy w zakresie dotyczącym Umowy, (...)
(...) e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi.
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY)
14. (…) Bank jest uprawniony do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. (…)
Powód zmiany
Wycofanie z oferty Banku rachunku Subkonta Walutowego prowadzonego w walucie obcej Kuna chorwacka (HRK) ze względu
na przystąpienie przez Chorwację do strefy EUR na podstawie rozporządzenia Rady (UE) 2022/1207 z dnia 12 lipca 2022 r.
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro w Chorwacji i odpowiednie przepisy prawa
chorwackiego.
Wycofanie z oferty Banku rachunku Subkonta Walutowego prowadzonego w walucie obcej Rubel rosyjski (RUB).
Zniesienie opłaty za Subkonta Walutowe prowadzone w walucie obcej EURO (EUR).
do 29.01.2023 r.
1.2.2. Konto
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego
Subkonta Walutowego
w walucie obcej EUR

dla Subkont Walutowych otwartych do dnia 19.08.2020 r.: 0 PLN
dla Subkont Walutowych otwartych od dnia 20.08.2020 r. lub
których typ Konta Osobistego został zmieniony na Citigold od dnia
20.08.2020 r., gdy w danym miesiącu średnie saldo na rachunku
Subkonta Walutowego prowadzonego w EUR wynosi:
poniżej 20 000 EUR
0 PLN
od 20 001 do 50 000 EUR
36 PLN
od 50 001 do 100 000 EUR
90 PLN
powyżej 100 000 EUR
180 PLN
od 30.01.2023 r.

Brak pozycji w TOiP

Brak pozycji w TOiP
Podstawa prawna i faktyczna zmiany

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY)
14. (…) Bank jest uprawniony do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. (…)
Powód zmiany
Zniesienie opłaty za Subkonta Walutowe prowadzone w walucie obcej EURO (EUR).
do 29.01.2023 r.
6.7. Wypłata gotówki
w oddziale Citibank za granicą (usługa
„Awaryjna wypłata – Emergency Cash”)

Opłata zgodna z opłatą Citibank za granicą, w którym wykonywana
jest usługa (szczegółowe informacje dostępne są na
www.citibank.pl, u Doradcy w usłudze bankowości telefonicznej
CitiPhone oraz w Oddziale Banku).
od 30.01.2023 r.
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Brak pozycji w TOiP

Brak pozycji w TOiP
Podstawa prawna i faktyczna zmiany

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w
przypadku:
(…) e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi.
Powód zmiany
Wycofanie z oferty Banku usługi „Awaryjna wypłata – Emergency Cash”.
do 29.01.2023 r.
11.4. Tabela limitów transakcji
Dzienny maksymalny limit Karty Debetowej lub Nośnika
Zbliżeniowego
maksymalna jednorazowa kwota wypłaty w ramach usługi
Płać kartą i wypłacaj

500 PLN

od 30.01.2023 r.
11.4. Tabela limitów transakcji
Dzienny maksymalny limit Karty Debetowej lub Nośnika
Zbliżeniowego
maksymalna jednorazowa kwota wypłaty w ramach usługi
Płać kartą i wypłacaj

1 000 PLN

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. 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
Podniesienie limitu maksymalnej jednorazowej kwoty wypłaty w ramach usługi „Płać kartą i wypłacaj”.
do 29.01.2023 r.
11.10. Tabela limitów transakcji
maksymalny miesięczny limit wypłaty gotówki w ramach
usługi „Awaryjna wypłata – Emergency Cash”

równowartość 1000 USD w walucie kraju, w którym wykonywana
jest usługa

od 30.01.2023 r.
Brak pozycji w TOiP

Brak pozycji w TOiP
Podstawa prawna i faktyczna zmiany

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w
przypadku:
(…) e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi.
Powód zmiany
Wycofanie z oferty Banku usługi „Awaryjna wypłata – Emergency Cash”.
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 29.01.2023 r.
1.2.1. Konto
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego
Subkonta Walutowego
w walutach obcych USD, GBP, CHF, AUD, CAD, RUB,
ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK, HRK, HUF

0 PLN

od 30.01.2023 r.
1.2.1. Konto
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego
Subkonta Walutowego
w walutach obcych EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD,
ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK, HUF

0 PLN

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww.
przepisów przez właściwe organy w zakresie dotyczącym Umowy, (...)
(...) e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi.
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY)
14. (…) Bank jest uprawniony do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. (…)
Powód zmiany
Wycofanie z oferty Banku rachunku Subkonta Walutowego prowadzonego w walucie obcej Kuna chorwacka (HRK) ze względu
na przystąpienie przez Chorwację do strefy EUR na podstawie rozporządzenia Rady (UE) 2022/1207 z dnia 12 lipca 2022 r.
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro w Chorwacji i odpowiednie przepisy prawa
chorwackiego.
Wycofanie z oferty Banku rachunku Subkonta Walutowego prowadzonego w walucie obcej Rubel rosyjski (RUB).
Zniesienie opłaty za Subkonta Walutowe prowadzone w walucie obcej EURO (EUR).
do 29.01.2023 r.
1.2.2. Konto
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego
Subkonta Walutowego
w walucie obcej EUR

dla Subkont Walutowych otwartych do dnia 19.08.2020 r.: 0 PLN
dla Subkont Walutowych otwartych od dnia 20.08.2020 r. lub
których typ Konta Osobistego został zmieniony na Citigold Private
Client od dnia 20.08.2020 r., gdy w danym miesiącu średnie saldo
na rachunku Subkonta Walutowego prowadzonego w EUR wynosi:
poniżej 50 000 EUR
0 PLN
od 50 001 do 100 000 EUR
90 PLN
powyżej 100 000 EUR
180 PLN
od 30.01.2023 r.

1.2.2. Konto
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego
Subkonta Walutowego w walucie obcej EUR

0 PLN

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY)
14. (…) Bank jest uprawniony do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. (…)
Powód zmiany
Zniesienie opłaty za Subkonta Walutowe prowadzone w walucie obcej EURO (EUR).
do 29.01.2023 r.
6.7. Wypłata gotówki
w oddziale Citibank za granicą (usługa
„Awaryjna wypłata – Emergency Cash”)

Opłata zgodna z opłatą Citibank za granicą, w którym wykonywana
jest usługa (szczegółowe informacje dostępne są na
www.citibank.pl, u Doradcy w usłudze bankowości telefonicznej
CitiPhone oraz w Oddziale Banku).
od 30.01.2023 r.
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Brak pozycji w TOiP

Brak pozycji w TOiP
Podstawa prawna i faktyczna zmiany

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w
przypadku:
(…) e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi.
Powód zmiany
Wycofanie z oferty Banku usługi „Awaryjna wypłata – Emergency Cash”.
do 29.01.2023 r..
11.4. Tabela limitów transakcji
Dzienny maksymalny limit Karty Debetowej lub Nośnika
Zbliżeniowego
maksymalna jednorazowa kwota wypłaty w ramach usługi
Płać kartą i wypłacaj

500 PLN

Od 30.01.2023 r.
11.4. Tabela limitów transakcji
Dzienny maksymalny limit Karty Debetowej lub Nośnika
Zbliżeniowego
maksymalna jednorazowa kwota wypłaty w ramach usługi
Płać kartą i wypłacaj

1 000 PLN

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. 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
Podniesienie limitu maksymalnej jednorazowej kwoty wypłaty w ramach usługi „Płać kartą i wypłacaj”.
do 29.01.2023 r.
11.10. Tabela limitów transakcji
maksymalny miesięczny limit wypłaty gotówki w ramach
usługi „Awaryjna wypłata – Emergency Cash”

równowartość 1000 USD w walucie kraju, w którym wykonywana
jest usługa

od 30.01.2023 r.
Brak pozycji w TOiP

Brak pozycji w TOiP
Podstawa prawna i faktyczna zmiany

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w
przypadku:
(…) e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi.
Powód zmiany
Wycofanie z oferty Banku usługi „Awaryjna wypłata – Emergency Cash”.
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 29.01.2023 r.
1.2.1. Konto
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego
Subkonta Walutowego
w walutach obcych USD, GBP, CHF, AUD, CAD, RUB,
ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK, HRK, HUF

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

od 30.01.2023 r.
1.2.1. Konto
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego
Subkonta Walutowego
w walutach obcych EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD,
ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK, HUF

3 PLN, dla Subkont Walutowych prowadzonych w USD, GBP,
CHF;
3 PLN, dla Subkont Walutowych w EUR otwartych do dnia
19.08.2020 r.;
0 PLN, w pozostałych przypadkach

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww.
przepisów przez właściwe organy w zakresie dotyczącym Umowy, (...)
(...) e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi.
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY)
14. (…) Bank jest uprawniony do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. (…)
Powód zmiany
Wycofanie z oferty Banku rachunku Subkonta Walutowego prowadzonego w walucie obcej Kuna chorwacka (HRK) ze względu
na przystąpienie przez Chorwację do strefy EUR na podstawie rozporządzenia Rady (UE) 2022/1207 z dnia 12 lipca 2022 r.
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro w Chorwacji i odpowiednie przepisy prawa
chorwackiego.
Wycofanie z oferty Banku rachunku Subkonta Walutowego prowadzonego w walucie obcej Rubel rosyjski (RUB).
Zniesienie opłaty za Subkonta Walutowe prowadzone w walucie obcej EURO (EUR).
do 29.01.2023 r.
1.2.2. Konto
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego
Subkonta Walutowego
w walucie obcej EUR

dla Subkont Walutowych otwartych do dnia 19.08.2020 r.: 3 PLN
dla Subkont Walutowych otwartych od dnia 20.08.2020 r.,
gdy w danym miesiącu średnie saldo na rachunku Subkonta
Walutowego prowadzonego w EUR wynosi:
poniżej 10 000 EUR
0 PLN
od 10 001 do 20 000 EUR
18 PLN
od 20 001 do 50 000 EUR
36 PLN
od 50 001 do 100 000 EUR
90 PLN
powyżej 100 000 EUR
180 PLN
od 30.01.2023 r.

Brak pozycji w TOiP

Brak pozycji w TOiP
Podstawa prawna i faktyczna zmiany

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY)
14. (…) Bank jest uprawniony do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. (…)
Powód zmiany
Zniesienie opłaty za Subkonta Walutowe prowadzone w walucie obcej EURO (EUR).
do 29.01.2023 r.
6.7. Wypłata gotówki
w oddziale Citibank za granicą (usługa
„Awaryjna wypłata – Emergency Cash”)

Opłata zgodna z opłatą Citibank za granicą, w którym wykonywana
jest usługa (szczegółowe informacje dostępne są na
www.citibank.pl, u Doradcy w usłudze bankowości telefonicznej
8

CitiPhone oraz w Oddziale Banku).
od 30.01.2023 r.
Brak pozycji w TOiP

Brak pozycji w TOiP
Podstawa prawna i faktyczna zmiany

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w
przypadku:
(…) e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi.
Powód zmiany
Wycofanie z oferty Banku usługi „Awaryjna wypłata – Emergency Cash”.
do 29.01.2023 r.
11.4. Tabela limitów transakcji
Dzienny maksymalny limit Karty Debetowej lub Nośnika
Zbliżeniowego
maksymalna jednorazowa kwota wypłaty w ramach
usługi Płać kartą i wypłacaj

500 PLN

od 30.01.2023 r.
11.4. Tabela limitów transakcji
Dzienny maksymalny limit Karty Debetowej lub Nośnika
Zbliżeniowego
maksymalna jednorazowa kwota wypłaty w ramach
usługi Płać kartą i wypłacaj

1 000 PLN

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. 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
Podniesienie limitu maksymalnej jednorazowej kwoty wypłaty w ramach usługi „Płać kartą i wypłacaj”.
do 29.01.2023 r.
11.10. Tabela limitów transakcji
maksymalny miesięczny limit wypłaty gotówki w ramach
usługi „Awaryjna wypłata – Emergency Cash”

równowartość 1000 USD w walucie kraju, w którym wykonywana
jest usługa

od 30.01.2023 r.
Brak pozycji w TOiP

Brak pozycji w TOiP
Podstawa prawna i faktyczna zmiany

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w
przypadku:
(…) e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi.
Powód zmiany
Wycofanie z oferty Banku usługi „Awaryjna wypłata – Emergency Cash”.
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 29.01.2023 r.
1.2.1. Konto
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego
Subkonta Walutowego
w walutach obcych USD, GBP, CHF, AUD, CAD, RUB,
ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK, HRK, HUF

0 PLN

od 30.01.2023 r.
1.2.1. Konto
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego
Subkonta Walutowego
w walutach obcych EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD,
ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK, HUF

0 PLN

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww.
przepisów przez właściwe organy w zakresie dotyczącym Umowy, (...)
(...) e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi.
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY)
14. (…) Bank jest uprawniony do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. (…)
Powód zmiany
Wycofanie z oferty Banku rachunku Subkonta Walutowego prowadzonego w walucie obcej Kuna chorwacka (HRK) ze względu
na przystąpienie przez Chorwację do strefy EUR na podstawie rozporządzenia Rady (UE) 2022/1207 z dnia 12 lipca 2022 r.
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro w Chorwacji i odpowiednie przepisy prawa
chorwackiego.
Wycofanie z oferty Banku rachunku Subkonta Walutowego prowadzonego w walucie obcej Rubel rosyjski (RUB).
Zniesienie opłaty za Subkonta Walutowe prowadzone w walucie obcej EURO (EUR).
do 29.01.2023 r.
1.2.2. Konto
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego
Subkonta Walutowego w walucie obcej EUR

dla Subkont Walutowych otwartych do dnia 19.08.2020 r.: 0 PLN
dla Subkont Walutowych otwartych od dnia 20.08.2020 r. lub
których typ Konta Osobistego został zmieniony na Citi Priority od
dnia 20.08.2020 r., gdy w danym miesiącu średnie saldo na
rachunku Subkonta Walutowego prowadzonego w EUR wynosi:
poniżej 10 000 EUR
0 PLN
od 10 001 do 20 000 EUR
18 PLN
od 20 001 do 50 000 EUR
36 PLN
od 50 001 do 100 000 EUR
90 PLN
powyżej 100 000 EUR
180 PLN
od 30.01.2023 r.

Brak pozycji w TOiP

Brak pozycji w TOiP
Podstawa prawna i faktyczna zmiany

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY)
14. (…) Bank jest uprawniony do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. (…)
Powód zmiany
Zniesienie opłaty za Subkonta Walutowe prowadzone w walucie obcej EURO (EUR).
do 29.01.2023 r.
6.7. Wypłata gotówki
w oddziale Citibank za granicą (usługa

Opłata zgodna z opłatą Citibank za granicą, w którym wykonywana
jest usługa (szczegółowe informacje dostępne są na
10

„Awaryjna wypłata – Emergency Cash”)

www.citibank.pl, u Doradcy w usłudze bankowości telefonicznej
CitiPhone oraz w Oddziale Banku).
od 30.01.2023 r.

Brak pozycji w TOiP

Brak pozycji w TOiP
Podstawa prawna i faktyczna zmiany

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w
przypadku:
(…) e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi.
Powód zmiany
Wycofanie z oferty Banku usługi „Awaryjna wypłata – Emergency Cash”.
do 29.01.2023 r.
11.4. Tabela limitów transakcji
Dzienny maksymalny limit Karty Debetowej lub Nośnika
Zbliżeniowego
maksymalna jednorazowa kwota wypłaty w ramach
usługi Płać kartą i wypłacaj

500 PLN

od 30.01.2023 r.
11.4. Tabela limitów transakcji
Dzienny maksymalny limit Karty Debetowej lub Nośnika
Zbliżeniowego
maksymalna jednorazowa kwota wypłaty w ramach
usługi Płać kartą i wypłacaj

1 000 PLN

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. 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
Podniesienie limitu maksymalnej jednorazowej kwoty wypłaty w ramach usługi „Płać kartą i wypłacaj”.
do 29.01.2023 r.
11.10. Tabela limitów transakcji
maksymalny miesięczny limit wypłaty gotówki w ramach
usługi „Awaryjna wypłata – Emergency Cash”

równowartość 1000 USD w walucie kraju, w którym wykonywana
jest usługa

od 30.01.2023 r.
Brak pozycji w TOiP

Brak pozycji w TOiP
Podstawa prawna i faktyczna zmiany

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w
przypadku:
(…) e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi.
Powód zmiany
Wycofanie z oferty Banku usługi „Awaryjna wypłata – Emergency Cash”.
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 29.01.2023 r.
1.2.1. Konto
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego
Subkonta Walutowego
w walutach obcych USD, GBP, CHF, AUD, CAD, RUB,
ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK, HRK, HUF

nie dotyczy

od 30.01.2023 r.
1.2.1. Konto
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego
Subkonta Walutowego
w walutach obcych EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD,
ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK, HUF

nie dotyczy

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww.
przepisów przez właściwe organy w zakresie dotyczącym Umowy, (...)
(...) e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi.
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY)
14. (…) Bank jest uprawniony do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. (…)
Powód zmiany
Wycofanie z oferty Banku rachunku Subkonta Walutowego prowadzonego w walucie obcej Kuna chorwacka (HRK) ze względu
na przystąpienie przez Chorwację do strefy EUR na podstawie rozporządzenia Rady (UE) 2022/1207 z dnia 12 lipca 2022 r.
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro w Chorwacji i odpowiednie przepisy prawa
chorwackiego.
Wycofanie z oferty Banku rachunku Subkonta Walutowego prowadzonego w walucie obcej Rubel rosyjski (RUB).
Zniesienie opłaty za Subkonta Walutowe prowadzone w walucie obcej EURO (EUR).
do 29.01.2023 r.
1.2.2. Konto
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku
płatniczego Subkonta Walutowego
w walucie obcej EUR

Nie dotyczy

od 30.01.2023 r.
Brak pozycji w TOiP

Brak pozycji w TOiP
Podstawa prawna i faktyczna zmiany

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 33. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY)
14. (…) Bank jest uprawniony do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. (…)
Powód zmiany
Zniesienie opłaty za Subkonta Walutowe prowadzone w walucie obcej EURO (EUR).
do 29.01.2023 r.
6.7. Wypłata gotówki
w oddziale Citibank za granicą (usługa
„Awaryjna wypłata – Emergency Cash”)

Opłata zgodna z opłatą Citibank za granicą, w którym wykonywana
jest usługa (szczegółowe informacje dostępne są na
www.citibank.pl, u Doradcy w usłudze bankowości telefonicznej
CitiPhone oraz w Oddziale Banku).
od 30.01.2023 r.

Brak pozycji w TOiP

Brak pozycji w TOiP
Podstawa prawna i faktyczna zmiany
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REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w
przypadku:
(…) e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi.
Powód zmiany
Wycofanie z oferty Banku usługi „Awaryjna wypłata – Emergency Cash”.
do 29.01.2023 r.
11.4. Tabela limitów transakcji
Dzienny maksymalny limit Karty Debetowej lub Nośnika
Zbliżeniowego
maksymalna jednorazowa kwota wypłaty w ramach
usługi Płać kartą i wypłacaj

500 PLN

od 30.01.2023 r.
11.4. Tabela limitów transakcji
Dzienny maksymalny limit Karty Debetowej lub Nośnika
Zbliżeniowego
maksymalna jednorazowa kwota wypłaty w ramach
usługi Płać kartą i wypłacaj

1 000 PLN

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. 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
Podniesienie limitu maksymalnej jednorazowej kwoty wypłaty w ramach usługi „Płać kartą i wypłacaj”.
do 29.01.2023 r.
11.10. Tabela limitów transakcji
maksymalny miesięczny limit wypłaty gotówki w ramach
usługi „Awaryjna wypłata – Emergency Cash”

równowartość 1000 USD w walucie kraju, w którym wykonywana
jest usługa

od 30.01.2023 r.
Brak pozycji w TOiP

Brak pozycji w TOiP
Podstawa prawna i faktyczna zmiany

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w
przypadku:
(…) e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi.
Powód zmiany
Wycofanie z oferty Banku usługi „Awaryjna wypłata – Emergency Cash”.
Pozostałe zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji mają charakter redakcyjny i porządkujący.
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Wykaz zmian w Regulaminie Rachunków Bankowych

do 29.01.2023 r.

od 30.01.2023 r.

§1 ust. 4) „Awaryjna wypłata – Emergency Cash” – wypłata
gotówki realizowana poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej w sytuacji wyjątkowej, na zasadach określonych w
§ 17 Regulaminu;

skreślony

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(...) e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi.
Powód zmiany
Wycofanie z oferty Banku usługi "Awaryjna wypłata - Emergency Cash".
do 29.01.2023 r.

od 30.01.2023 r.
§1 ust. 19) ePIN – osobisty, poufny Kod identyfikacyjny Klienta
wykorzystywany w procedurze Uwierzytelnienia 3D Secure
umożliwiającej dokonanie Transakcji bezgotówkowej bez
fizycznego użycia Karty Debetowej za pośrednictwem sieci
Internet. Do czasu samodzielnego ustanowienia przez Klienta
ePIN, ePIN jest taki sam jak PIN Karty Debetowej, nie dłużej
jednak niż do 09.05.2023 lub do piątego użycia PINu Kart
Debetowej w procedurze Uwierzytelnienia 3D Secure, w
zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Brak zapisu

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. 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 zmian w autoryzacji transakcji internetowych .
do 29.01.2023 r.

od 30.01.2023 r.

§1 ust. 23) Hasło 3D Secure – przesyłane w treści wiadomości
tekstowej SMS na wskazany przez Klienta Główny Numer
Telefonu Komórkowego jednorazowe hasło służące do
dodatkowego potwierdzenia transakcji dokonywanych przez
Internet z wykorzystaniem Zabezpieczenia 3D Secure;

§1 ust. 23) Hasło 3D Secure – przesyłane w treści wiadomości
tekstowej SMS na wskazany przez Klienta Główny Numer
Telefonu Komórkowego jednorazowe hasło służące do
identyfikacji Klienta i akceptacji jego dyspozycji w ramach
potwierdzenia transakcji dokonywanych przez Internet z
wykorzystaniem Uwierzytelnienia 3D Secure;

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem, o
ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…)
Powód zmiany
Doprecyzowanie zapisów w zakresie uwierzytelnienia dyspozycji składanych przez Klienta .
do 29.01.2023 r.
§1 ust. 32) Kod Identyfikacyjny – poufne kody identyfikacyjne:
PIN Karty Debetowej, CitiPhone PIN, PIN Nośnika
Zbliżeniowego, PIN Citi Mobile Token lub inne identyfikatory
oraz hasła służące do uwierzytelniania, w tym silnego
uwierzytelniania, weryfikacji lub logowania się do Usługi
bankowości elektronicznej Citibank Online, Usługi bankowości
telefonicznej CitiPhone oraz Citi Mobile Token – dla określenia
wszystkich łącznie, niektórych lub jednego z nich;

od 30.01.2023 r.
§1 ust. 32) Kod Identyfikacyjny – poufne kody identyfikacyjne: PIN
Karty Debetowej, CitiPhone PIN, PIN Nośnika Zbliżeniowego, PIN
Citi Mobile Token, ePIN lub inne identyfikatory oraz hasła służące
do uwierzytelniania, w tym silnego uwierzytelniania, weryfikacji lub
logowania się do Usługi bankowości elektronicznej Citibank
Online, Usługi bankowości telefonicznej CitiPhone oraz Citi Mobile
Token – dla określenia wszystkich łącznie, niektórych lub jednego
z nich;
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Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. 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 zmian w autoryzacji transakcji internetowych.
do 29.01.2023 r.

od 30.01.2023 r.

§1 ust. 57) PIN Karty Debetowej – poufny, czterocyfrowy
numer identyfikacyjny Klienta do realizacji transakcji, w
bankomatach, transakcji bezgotówkowych w punktach
usługowo – handlowych, transakcji gotówkowych za
pośrednictwem Akceptantów przy użyciu Karty Debetowej
oraz weryfikacji tożsamości Klienta w Oddziałach Banku;

§1 ust. 57) PIN Karty Debetowej – poufny numer identyfikacyjny
Klienta do realizacji transakcji przy użyciu Karty Debetowej oraz
weryfikacji tożsamości Klienta w Oddziałach Banku;

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem, o
ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…)
Powód zmiany
Doprecyzowanie zapisów w zakresie realizacji transakcji przy użyciu Karty Debetowej.
do 29.01.2023 r.

od 30.01.2023 r.

§1 ust. 58) PIN Karty Kredytowej – poufny, czterocyfrowy
numer identyfikacyjny Klienta do realizacji transakcji oraz
weryfikacji tożsamości Klienta w Oddziałach Banku;

§1 ust. 58) PIN Karty Kredytowej – poufny, czterocyfrowy numer
identyfikacyjny Klienta do realizacji transakcji przy użyciu Karty
Kredytowej oraz weryfikacji tożsamości Klienta w Oddziałach
Banku;

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem, o
ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…)
Powód zmiany
Doprecyzowanie zapisów w zakresie realizacji transakcji przy użyciu Karty Kredytowej.
do 29.01.2023 r.

od 30.01.2023 r.

§1 ust. 87) Subskrypcja – Zlecenie Płatnicze cyklicznych
transakcji płatniczych opiewających na stałą kwotę
realizowanych na rzecz tego samego Odbiorcy realizowane
za pomocą Karty Debetowej;

skreślony

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem, o
ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…)
Powód zmiany
Zmiany w zakresie zleceń płatniczych realizowanych przy użyciu Karty Debetowej.
do 29.01.2023 r.
§1 ust. 124) Zabezpieczenie 3D Secure/ 3D Secure – sposób
potwierdzania Zleceń Płatniczych dokonywanych Kartą
Debetową bez jej fizycznego użycia za pośrednictwem sieci
Internet, polegający na podaniu przez Klienta Hasła 3D Secure
(dla Kart Debetowych MasterCard – pod nazwą MasterCard
SecureCode) otrzymanego na Główny Numer Telefonu

od 30.01.2023 r.
§1 ust. 124) Uwierzytelnienie 3D Secure/ 3D Secure – sposób
uwierzytelniania Zleceń Płatniczych dokonywanych Kartą
Debetową bez jej fizycznego użycia za pośrednictwem sieci
Internet, polegający na podaniu przez Klienta Hasła 3D Secure
(dla Kart Debetowych MasterCard – pod nazwą MasterCard
SecureCode) otrzymanego na Główny Numer Telefonu
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Komórkowego;

Komórkowego oraz ePIN;
Podstawa prawna i faktyczna zmiany

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem, o
ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…)
Powód zmiany
Doprecyzowanie zapisów w zakresie uwierzytelnienia transkacji bezgotówkowych wykonywanych na odległość bez fizycznego
użycia Karty Debetowej,
do 29.01.2023 r.

od 30.01.2023 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
Online
oraz
transakcji
autoryzowanych z wykorzystaniem Uwierzytelnienia Citibank
Online. 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 jeżeli
nie jest Klientem, nie może dokonywać transakcji za pomocą
Citicard autoryzowanych z wykorzystaniem Uwierzytelnienia
Citibank Online i Uwierzytelnienia 3D Secure. Czynność prawna
dokonana przez Pełnomocnika w granicach umocowania pociąga
za sobą skutki bezpośrednio dla Klienta.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem, o
ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…)
Powód zmiany
Zmiany w zakresie składania dyspozycji przez Pełnomocnika w związku z wprowadzeniem zmian w procedurze weryfikacji
tożsamości Klienta (lub Pełnomocnika) lub ważności stosowania konkretnego instrumentu płatniczego przy pomocy ePIN-u.
do 29.01.2023 r.

od 30.01.2023 r.

§12 ust. 1.d) usługa wypłaty gotówki „Awaryjna wypłata –
Emergency Cash”,

skreślony

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(...) e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi.
Powód zmiany:
Wycofanie z oferty Banku usługi "Awaryjna wypłata - Emergency Cash".
do 29.01.2023 r.
§17 ust. 1) Usługa „Awaryjna wypłata – Emergency Cash”
umożliwia wypłatę gotówki z Konta poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacji wyjątkowej, gdy Karta
Debetowa wydana do Konta Klienta została skradziona lub
zgubiona i Klient nie ma innego dostępu do gotówki.
2) Z usługi „Awaryjna wypłata – Emergency Cash” może
skorzystać każdy Klient. Usługa jest niedostępna dla
Pełnomocnika do Konta.
3) Wypłata gotówki może nastąpić w dowolnym oddziale banku
należącego do grupy kapitałowej Citigroup Inc., oferującego
usługę „Awaryjna wypłata – Emergency Cash”. Aktualna lista
krajów, w których oddziały banków należących do grupy
kapitałowej Citigroup Inc. umożliwiają skorzystanie z usługi
„Awaryjna wypłata – Emergency Cash”, jest dostępna na
stronie internetowej Banku (www.citibank.pl) w Oddziale oraz
w Usłudze bankowości telefonicznej CitiPhone.
4) Wstępna weryfikacja tożsamości Klienta, który zdecyduje się
skorzystać z usługi „Awaryjna wypłata – Emergency Cash”, jest

od 30.01.2023 r.
skreślony
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przeprowadzana na podstawie ważnego paszportu.
5) Wypłata gotówki następuje na podstawie pisemnego
wniosku, w którym Klient deklaruje wysokość wnioskowanej
wypłaty gotówki w dolarach amerykańskich (USD) oraz
wskazuje Konto do obciążenia wypłatą gotówki. Wypłata
gotówki jest realizowana ze wskazanego Konta, o ile znajdują
się na nim środki w odpowiedniej wysokości. Wypłata gotówki
następuje zawsze w walucie kraju, w którym realizowana jest
usługa, przeliczonej według kursu kupna aktualnie
obowiązującego w banku realizującym wypłatę gotówki.
6) Transakcję płatniczą objętą Zleceniem Płatniczym
„Awaryjnej wypłaty gotówki – Emergency Cash” uważa się za
autoryzowaną, jeżeli została potwierdzona złożonym na
wniosku podpisem Klienta po uprzedniej weryfikacji tożsamości
Klienta w trakcie nagrywanej rozmowy telefonicznej z Bankiem.
7) W przypadku skorzystania z usługi „Awaryjna wypłata –
Emergency Cash” Bank obciąża Konto Klienta kwotą wypłaty
gotówki oraz kwotą prowizji lub opłaty w dolarach
amerykańskich (USD) należnej bankowi realizującemu wypłatę
gotówki lub równowartością kwoty wypłaty gotówki oraz kwoty
prowizji lub opłaty należnej bankowi realizującemu wypłatę
gotówki w dolarach amerykańskich (USD) przeliczonych
według kursu kupna aktualnie obowiązującego w Banku, jeżeli
wypłata dokonywana jest z Konta prowadzonego w walucie
innej niż dolar amerykański (USD).
8) Kurs wymiany walut zastosowany w ramach usługi
„Awaryjna wypłata – Emergency Cash” ustalany jest przez
bank realizujący usługę „Awaryjna wypłata – Emergency Cash”
i podawany do wiadomości Klienta przed realizacją usługi.
9) Limity wypłat gotówki w ramach usługi „Awaryjna wypłata –
Emergency Cash” oraz wysokość opłat i prowizji pobieranych
za korzystanie z tej usługi określone są w TOiP.
Podstawa prawna i faktyczna zmiany
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(...) e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi.
Powód zmiany
Wycofanie z oferty Banku usługi "Awaryjna wypłata - Emergency Cash".
do 29.01.2023 r.

od 30.01.2023 r.

§18 ust. 6) Zlecenie walutowe oraz zlecenie walutowe
warunkowe może dotyczyć następujących walut: PLN, EUR,
USD, GBP, CHF, AUD, CAD, CZK, DKK, HRK, HUF, NOK,
SEK, RUB, ZAR.

§18 ust. 6) Zlecenie walutowe oraz zlecenie walutowe warunkowe
może dotyczyć następujących walut: PLN, EUR, USD, GBP, CHF,
AUD, CAD, CZK, DKK, HUF, NOK, SEK, ZAR.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww.
przepisów przez właściwe organy w zakresie dotyczącym Umowy, (...)
(...) e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi.
Powód zmiany
Wycofanie z oferty Banku rachunku Subkonta Walutowego prowadzonego w walucie obcej Kuna chorwacka (HRK) ze względu
na przystąpienie przez Chorwację do strefy EUR na podstawie rozporządzenia Rady (UE) 2022/1207 z dnia 12 lipca 2022 r.
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro w Chorwacji i odpowiednie przepisy prawa
chorwackiego.
Wycofanie z oferty Banku rachunku Subkonta Walutowego prowadzonego w walucie obcej Rubel rosyjski (RUB).
do 29.01.2023 r.
§19 ust. 2.f) w przypadku Citicard, po pięciu nieudanych
próbach użycia Citicard z wykorzystaniem zabezpieczenia
3D Secure. Blokada ma charakter tymczasowy, dotyczy
wyłącznie transakcji z wykorzystaniem Zabezpieczenia 3D
Secure i trwa do czasu odblokowania przez Klienta
płatności z wykorzystaniem Zabezpieczenia 3D Secure. W

od 30.01.2023 r.
§19 ust. 2.f) w przypadku Citicard, po pięciu nieudanych próbach
użycia Citicard z wykorzystaniem Uwierzytelnienia 3D Secure.
Blokada ma charakter tymczasowy, dotyczy wyłącznie transakcji z
wykorzystaniem Uwierzytelnienia 3D Secure i trwa do czasu
ponownego ustawienia przez Klienta ePINu. W takim przypadku
dalej możliwe jest wykonywanie Zleceń Płatniczych przy użyciu
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takim przypadku dalej możliwe jest wykonywanie Zleceń
Płatniczych przy użyciu Citicard niewymagających
zastosowania Zabezpieczenia 3D Secure, lub

Citicard niewymagających zastosowania Uwierzytelnienia 3D
Secure, lub

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem, o
ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…)
Powód zmiany
Doprecyzowanie zapisów w zakresie korzystania z Citicard oraz wprowadzenie zmian w autoryzacji transakcji internetowych.
do 29.01.2023 r.

od 30.01.2023 r.

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

§20 ust. 6) Niezwłocznie po otrzymaniu Citicard Klient jest
zobowiązany do jej uaktywnienia oraz nadania kodu PIN i ePIN, 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
Online, w Citi Mobile, poprzez Usługę bankowości telefonicznej
CitiPhone lub Oddziale. Nadanie ePIN-u Klient może dokonać za
pośrednictwem Citibank Online lub Citi Mobile.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem, o
ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…)
Powód zmiany
Doprecyzowanie zapisów w zakresie korzystania z Citicard oraz wprowadzenie zmian w autoryzacji transakcji internetowych.
do 29.01.2023 r.

od 30.01.2023 r.

§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

skreślony

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(…)e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi.
Powód zmiany
Doprecyzowanie zapisów w zakresie korzystania z Citicard.
do 29.01.2023 r.
§20 ust. 22) Transakcję bezgotówkową dokonaną przy
użyciu Citicard objętą Zleceniem Płatniczym lub Płać kartą i
wypłacaj, uważa się za autoryzowaną, jeżeli została
potwierdzona poprzez użycie PIN Citicard lub poprzez
Uwierzytelnienie w Urządzeniu Mobilnym lub poprzez
Uwierzytelnienie
Citibank
Online
lub
poprzez
Uwierzytelnienie mobilne, w przypadkach określonych w § 19
ust. 16, lub poprzez podpisanie przez Klienta dokumentu
obciążeniowego zgodnie z podpisem na Karcie Debetowej.
Klient potwierdzając transakcję wyraża zgodę na obciążenie
Konta kwotą tej transakcji wraz z opłatami i prowizjami
wynikającymi z TOiP. W przypadku urządzenia, gdzie
transakcje inicjuje się poprzez potwierdzenie posiadania
karty,
autoryzacja
następuje
poprzez
fizyczne
przedstawienie Karty Debetowej w urządzeniu oraz
potwierdzenie PIN Karty Debetowej. W przypadku, gdy
przepisy prawa nie wymagają stosowania silnego

od 30.01.2023 r.
§20 ust. 22) Transakcję bezgotówkową dokonaną przy użyciu
Citicard objętą Zleceniem Płatniczym lub Płać kartą i wypłacaj,
uważa się za autoryzowaną, jeżeli została potwierdzona poprzez
użycie PIN Citicard lub poprzez Uwierzytelnienie w Urządzeniu
Mobilnym lub poprzez Uwierzytelnienie Citibank Online lub poprzez
Uwierzytelnienie 3D Secure lub poprzez Uwierzytelnienie mobilne,
w przypadkach określonych w § 18 ust. 16, lub poprzez podpisanie
przez Klienta dokumentu obciążeniowego zgodnie z podpisem na
Karcie Debetowej. Klient potwierdzając transakcję wyraża zgodę na
obciążenie Konta kwotą tej transakcji wraz z opłatami i prowizjami
wynikającymi z TOiP. W przypadku urządzenia, gdzie transakcje
inicjuje się poprzez potwierdzenie posiadania karty, autoryzacja
następuje poprzez fizyczne przedstawienie Karty Debetowej w
urządzeniu oraz potwierdzenie PIN Karty Debetowej. W przypadku,
gdy przepisy prawa nie wymagają stosowania silnego
uwierzytelniania, autoryzacja następuje poprzez fizyczne
przedstawienie Karty Debetowej w urządzeniu.
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uwierzytelniania, autoryzacja następuje poprzez fizyczne
przedstawienie Karty Debetowej w urządzeniu.
Podstawa prawna i faktyczna zmiany
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem, o
ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…)
Powód zmiany
Doprecyzowanie zapisów w zakresie korzystania z Citicard oraz wprowadzenie zmian w autoryzacji transakcji internetowych.
do 29.01.2023 r.

od 30.01.2023 r.

§20 ust. 27) W przypadku transakcji dokonywanych na
odległość, bez fizycznego przedstawienia Karty Debetowej
(realizowanych telefonicznie, pisemnie, przez Internet)
transakcja jest autoryzowana poprzez podanie danych Karty
Debetowej lub Klienta, w zależności od wymagań Odbiorcy,
w tym imienia i nazwiska, Kodu identyfikacyjnego, numeru i
daty ważności Karty Debetowej lub kodu CVC2 oraz
zatwierdzenie, (jeśli Bank tego wymaga) transakcji Kodem
Autoryzacyjnym lub poprzez Uwierzytelnienie mobilne lub
Uwierzytelnienie Citibank Online lub Uwierzytelnienie w
Urządzeniu Mobilnym.

§20 ust. 27) W przypadku transakcji dokonywanych na odległość,
bez fizycznego przedstawienia Karty Debetowej (realizowanych
telefonicznie, pisemnie, przez Internet) transakcję uważa się za
autoryzowaną przez Klienta poprzez podanie danych Karty
Debetowej lub Klienta, w zależności od wymagań Odbiorcy, w tym
imienia i nazwiska, Kodu identyfikacyjnego, numeru i daty ważności
Karty Debetowej lub kodu CVC2 oraz zatwierdzenie, (jeśli Bank tego
wymaga), transakcji poprzez Uwierzytelnienie 3D Secure lub
poprzez Uwierzytelnienie mobilne lub Uwierzytelnienie Citibank
Online lub Uwierzytelnienie w Urządzeniu Mobilnym.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem, o
ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…)
Powód zmiany
Doprecyzowanie zapisów w zakresie korzystania z Citicard oraz wprowadzenie zmian w autoryzacji transakcji internetowych.
do 29.01.2023 r.

od 30.01.2023 r.

§20 ust. 28) Bank udostępnia Klientom zabezpieczenie
transakcji dokonywanych bez fizycznego użycia Karty
Debetowej za pośrednictwem sieci Internet w postaci
Zabezpieczenia 3D Secure lub poprzez Uwierzytelnienie
mobilne lub Uwierzytelnienie Citibank Online. Odbiorca
transakcji dokonywanej bez fizycznego użycia Karty
Debetowej za pośrednictwem sieci Internet może wymagać
jej dodatkowego potwierdzenia Hasłem 3D Secure lub
poprzez Uwierzytelnienie mobilne lub za pomocą
Uwierzytelnienia Citibank Online.

§20 ust. 28) Bank udostępnia Klientom zabezpieczenie transakcji
dokonywanych bez fizycznego użycia Karty Debetowej za
pośrednictwem sieci Internet w postaci Uwierzytelnienia 3D Secure
lub poprzez Uwierzytelnienie mobilne lub Uwierzytelnienie Citibank
Online. Odbiorca transakcji dokonywanej bez fizycznego użycia
Karty Debetowej za pośrednictwem sieci Internet może wymagać jej
dodatkowego potwierdzenia Hasłem 3D Secure lub poprzez
Uwierzytelnienie mobilne lub za pomocą Uwierzytelnienia Citibank
Online.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem, o
ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…)
Powód zmiany
Doprecyzowanie zapisów w zakresie korzystania z Citicard oraz wprowadzenie zmian w autoryzacji transakcji internetowych.
do 29.01.2023 r.

od 30.01.2023 r.

§21 ust. 5.b) transakcji dokonywanych na odległość, bez
fizycznego przedstawienia Karty Debetowej, w tym
Subskrypcji.

§21 ust. 5.b)
transakcji dokonywanych na odległość, bez
fizycznego przedstawienia Karty Debetowej.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
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(…)e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi.
Powód zmiany
Zmiana zapisu w zakresie transakcji wykonywanych na odległość Kartą Wirtualną.
do 29.01.2023 r.

od 30.01.2023 r.

§23 ust. 2) Citi Mobile występuje w wersji aplikacyjnej,
dostępnej po ściągnięciu i zainstalowaniu aplikacji
dostosowanej do systemów operacyjnych iOS 8.0 i wyższych
lub Android 4.04 i wyższy.

§23 ust. 2) Citi Mobile występuje w wersji aplikacyjnej, dostępnej
po ściągnięciu i zainstalowaniu aplikacji dostosowanej do systemów
operacyjnych iOS lub Android. Szczegółowy opis znajduje się w
regulaminie aplikacji Zasady korzystania z „Aplikacji Citi Mobile®”.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem, o
ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…)
Powód zmiany
Doprecyzowanie zapisów dotyczących wymogów systemowych dla Citi Mobile.
do 29.01.2023 r.

od 30.01.2023 r.
§27 ust. 5) W przypadku braku dostępu do Citibank Online, Bank
jest upoważniony do doręczenia nieodpłatnie Wyciągu w formie
elektronicznej na Główny Adres Poczty Elektronicznej Klienta lub w
przypadku, gdy Główny Adres Poczty Elektronicznej Klienta jest
niedostępny, nieodpłatnie w formie papierowej na adres
korespondencyjny Klienta.

Brak zapisu

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem, o
ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…)
Powód zmiany
Doprecyzowanie zapisów dotyczących doręczania nieodpłatnie Wyciągu.
do 29.01.2023 r.

od 30.01.2023 r.

§31 ust. 4) W przypadku posiadania wielu Subkont
Walutowych w jednej walucie, Klient wybiera w Citi Mobile
po jednym z Subkont Walutowych dla każdej z walut, dla
których aktywna będzie usługa Citibank Global Wallet.
Klient może mieć aktywne w usłudze Citibank Global Wallet
jedno Subkonto Walutowe, w każdej z walut: EUR, USD,
GBP, CHF, AUD, CAD, RUB, ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK,
HRK, HUF.

§31 ust. 4) W przypadku posiadania wielu Subkont Walutowych w
jednej walucie, Klient wybiera w Citi Mobile po jednym z Subkont
Walutowych dla każdej z walut, dla których aktywna będzie usługa
Citibank Global Wallet. Klient może mieć aktywne w usłudze
Citibank Global Wallet jedno Subkonto Walutowe, w każdej z walut:
EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK,
HUF.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww.
przepisów przez właściwe organy w zakresie dotyczącym Umowy, (...)
(...) e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi.
Powód zmiany:
Wycofanie z oferty Banku rachunku Subkonta Walutowego prowadzonego w walucie obcej Kuna chorwacka (HRK) ze względu
na przystąpienie przez Chorwację do strefy EUR na podstawie rozporządzenia Rady (UE) 2022/1207 z dnia 12 lipca 2022 r.
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro w Chorwacji i odpowiednie przepisy prawa
chorwackiego.
Wycofanie z oferty Banku rachunku Subkonta Walutowego prowadzonego w walucie obcej Rubel rosyjski (RUB).
do 29.01.2023 r.
§37 ust. 12) W przypadku reklamacji niedotyczącej usług

od 30.01.2023 r.
§37 ust. 12)
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W przypadku reklamacji niedotyczącej usług

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

płatniczych świadczonych przez Bank, na złożoną skargę lub
reklamację Bank może udzielić odpowiedzi:
a) w postaci papierowej na aktualny adres korespondencyjny
Klienta,
b) na wniosek Klienta - pocztą elektroniczną na przekazany Bankowi
Główny Adres E – mail Klienta,
c) poprzez Citibank Online – jako kopia wiadomości równolegle
wysłanej w sposób określony w lit. a) lub b).

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem, o
ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…)
Powód zmiany
Doprecyzowanie zapisów dotyczących udzielania odpowiedzi na złożoną reklamację.
do 29.01.2023 r.

od 30.01.2023 r.

§37 ust. 12) W przypadku reklamacji dotyczącej usług
płatniczych świadczonych przez Bank, na złożoną skargę lub
reklamację Bank udziela odpowiedzi w postaci papierowej
lub po uzgodnieniu z Klientem, na innym trwałym nośniku
informacji.

§37 ust. 12) W przypadku reklamacji dotyczącej usług płatniczych
świadczonych przez Bank, na złożoną skargę lub reklamację Bank
udziela odpowiedzi w postaci papierowej lub po uzgodnieniu z
Klientem, pocztą elektroniczną na przekazany Bankowi Główny
Adres E-mail Klienta, poprzez Citibank Online – jako kopia
wiadomości równolegle wysłanej w postaci papierowej lub pocztą
elektroniczną.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem, o
ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…)
Powód zmiany
Doprecyzowanie zapisów dotyczących udzielania odpowiedzi na złożoną reklamację.
do 29.01.2023 r.

od 30.01.2023 r.

§39 ust. 4) Klient jest zobowiązany do każdorazowego
powiadamiania Banku o wszelkich zmianach Danych
osobowych przekazanych Bankowi. Zmiana Danych
osobowych powinna zostać zgłoszona bezzwłocznie w
Oddziale lub poprzez Usługę bankowości telefonicznej
CitiPhone lub poprzez Usługę bankowości elektronicznej
Citibank Online w zakresie dopuszczalnym dla tych usług.

§39 ust. 4)
Klient jest zobowiązany do każdorazowego
powiadamiania Banku o wszelkich zmianach Danych osobowych
przekazanych Bankowi. Zmiana Danych osobowych powinna
zostać zgłoszona bezzwłocznie w Oddziale lub poprzez Usługę
bankowości telefonicznej CitiPhone, lub poprzez Usługę
bankowości elektronicznej Citibank Online, lub Serwis Bankowości
Mobilnej Citi Mobile w zakresie dopuszczalnym dla tych usług.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem, o
ile zmiana nie narusza interesu Klienta, (…)
Powód zmiany
Doprecyzowanie zapisów dotyczących powiadamiania Banku o zmianach Danych Osobowych.
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 29.01.2023 r.
Polecenie przelewu wewnętrznego:
Polecenie przelewu, polecenie przelewu krajowego w złotych, polecenie przelewu transgranicznego w złotych, polecenie
przelewu SEPA, polecenie przelewu transgranicznego w euro, polecenie przelewu w walucie obcej, polecenie przelewu
transgranicznego w walucie obcej:
Data księgowania na rachunku dostawcy
usług płatniczych Odbiorcy dla Zleceń
Waluta
Godzina
Płatniczych złożonych przed Godziną
graniczna
graniczną
Polecenie przelewu
PLN
15:30
D
krajowego w złotych
W ramach usługi Express
PLN
D
22:30
Elixir oraz Przelew na telefon
BLIK
realizowane
przez całą
dobę,
Polecenie przelewu SEPA
Pozostałe – tryb standardowy

Pozostałe – tryb pilny

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

W ramach usługi CGT

PLN, euro i inne waluty
obce
D – data złożenia Zlecenia Płatniczego polecenia przelewu.

7 dni w tygodniu
14:00

D+1

14:00

D+2

14:00
12:30
11:30

D

10:30
09:30
11:45

D+1

22:30

D

od 30.01.2023 r.

Polecenie przelewu wewnętrznego:
Polecenie przelewu, polecenie przelewu krajowego w złotych, polecenie przelewu transgranicznego w złotych, polecenie przelewu
SEPA, polecenie przelewu transgranicznego w euro, polecenie przelewu w walucie obcej, polecenie przelewu transgranicznego w
walucie obcej:
Data księgowania na rachunku dostawcy
usług płatniczych Odbiorcy dla Zleceń
Waluta
Godzina
Płatniczych złożonych przed Godziną
graniczna
graniczną
Polecenie przelewu krajowego
w złotych
W ramach usługi Express Elixir
oraz Przelew na telefon BLIK

PLN
PLN

Polecenie przelewu SEPA

EUR
EUR, GBP, DKK, CHF, SEK, PLN,
W walucie EOG w obszarze EOG
NOK, CZK, HUF
– tryb standardowy
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15:30

D

22:30
realizowane
przez całą
dobę,

D

7 dni w tygodniu
14:00
14:00

D+1
D+1

Pozostałe – tryb standardowy

Pozostałe – tryb pilny

EUR, USD, GBP, DKK, CHF, SEK,
PLN, NOK, AUD, JPY, CAD,
CZK, HUF, ZAR
EUR, USD
PLN
GBP, DKK, NOK, CAD,
HUF, ZAR, CHF
SEK, CZK
JPY

14:00

D+2

14:00
12:30
11:30

D

09:30
11:45

D+1

D – data złożenia Zlecenia Płatniczego polecenia przelewu.
Podstawa prawna i faktyczna zmiany
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA ROŻNE
20. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww.
przepisów przez właściwe organy w zakresie dotyczącym Umowy, (...)
(...) e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi.
Powód zmiany:
Wycofanie z oferty Banku rachunku Subkonta Walutowego prowadzonego w walucie obcej Kuna chorwacka (HRK) ze względu
na przystąpienie przez Chorwację do strefy EUR na podstawie rozporządzenia Rady (UE) 2022/1207 z dnia 12 lipca 2022 r.
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro w Chorwacji i odpowiednie przepisy prawa
chorwackiego.
Wycofanie z oferty Banku rachunku Subkonta Walutowego prowadzonego w walucie obcej Rubel rosyjski (RUB).
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Wykaz zmian w Instrukcji Składania Zleceń Płatniczych
do 29.01.2023 r.
Rodzaj Zlecenia
Płatniczego

Informacje niezbędne do wykonania
transakcji płatniczej
Polecenie przelewu wewnętrznego w PLN i polecenie przelewu w PLN do banku
prowadzącego działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz polecenie przelewu
wewnętrznego w euro i innych walutach obcych:
– numer rachunku, z którego będzie realizowane zlecenie w formacie NRB lub w formacie NRB
skróconym do 10 ostatnich znaków („numer wewnętrzny” rachunku) lub wskazanie typu i waluty
rachunku
– waluta i kwota transakcji płatniczej
Polecenie przelewu,
– numer rachunku Odbiorcy w formacie NRB lub w przypadku polecenia przelewu wewnętrznego
polecenie przelewu
pomiędzy rachunkami Klienta w Banku w formacie NRB skróconym do 10 ostatnich znaków („numer
SEPA, polecenie
wewnętrzny” rachunku) lub wskazanie typu i waluty rachunku
przelewu
– nazwa Odbiorcy (nie dotyczy polecenia przelewu wewnętrznego pomiędzy rachunkami Klienta w Banku)
w walucie obcej,
– tytuł przelewu (nie dotyczy polecenia przelewu wewnętrznego pomiędzy rachunkami Klienta w Banku
polecenie przelewu
realizowanego za pośrednictwem Usługi bankowości elektronicznej Citibank Online)
wewnętrznego
Polecenie przelewu transgranicznego w złotych, polecenie przelewu w walucie obcej,
polecenie przelewu transgranicznego w walucie obcej, polecenie przelewu SEPA i polecenie
przelewu transgranicznego w euro:
– numer rachunku, z którego będzie realizowane zlecenie w formacie NRB lub w formacie NRB skróconym
do ostatnich 10 znaków („numer wewnętrzny” rachunku) lub wskazanie typu i waluty rachunku
– waluta i kwota transakcji płatniczej
– numer rachunku Odbiorcy w formacie IBAN dla krajów, których numer rachunku oznacza się w tym formacie.
W przypadku pozostałych krajów numer rachunku Odbiorcy oraz z wykluczeniem polecenia przelewu SEPA
kod banku Odbiorcy (SWIFT lub BIC lub USA BIC tzw. FW/ABA lub Sort Code; jeżeli Klient nie podaje kodu
banku powinien podać pełne dane łącznie z adresem banku Odbiorcy)
– nazwa Odbiorcy
– tytuł przelewu
– adres Odbiorcy w przypadku banku prowadzącego działalność na terytorium Kanady
– państwo, w którym prowadzi działalność bank Odbiorcy
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

Wpłata gotówki

Wypłata gotówki

Polecenie
zapłaty
w złotych
Polecenie zapłaty
SEPA

Zlecenie stałe

– numer rachunku w formacie NRB lub w formacie NRB skróconym do 10 ostatnich znaków („numer
wewnętrzny” rachunku) lub w przypadku wpłat gotówki dokonywanych przez Klienta na rachunek Klienta
wskazanie typu i waluty rachunku
– waluta i kwota transakcji płatniczej
– nazwa Odbiorcy
– tytuł wpłaty gotówki
– numer rachunku w formacie NRB lub w formacie NRB skróconym do 10 ostatnich znaków („numer
wewnętrzny” rachunku) lub wskazanie typu i waluty rachunku
– waluta i kwota transakcji płatniczej
– identyfikator płatności (ciąg maks. 20 znaków alfanumerycznych, ustalony pomiędzy Odbiorcą a Klientem)
– dane Odbiorcy – wierzyciela (nazwa, adres, NIP)
– dane Klienta – płatnika (imię i nazwisko, adres)
– numer rachunku Klienta - płatnika prowadzonego w PLN podany w formacie NRB
– nazwa banku, prowadzącego rachunek płatniczy Klienta – płatnika
– identyfikator Odbiorcy
– dane Odbiorcy – wierzyciela (nazwa, adres, identyfikator)
– dane Klienta – płatnika (imię i nazwisko, adres)
– numer rachunku Klienta – płatnika podany w formacie IBAN oraz kod SWIFT Banku Handlowego w Warszawie
– banku płatnika
wewnętrzne (w PLN, w euro lub w innej walucie obcej, ale tylko między rachunkami w tej samej
walucie) pomiędzy rachunkami tego samego Klienta lub różnych Klientów Banku:
– numer rachunku, z którego będzie realizowane zlecenie stałe w formacie NRB lub w formacie
NRB skróconym do ostatnich 10 znaków („numer wewnętrzny” rachunku) lub wskazanie typu i
waluty rachunku
– nazwa Odbiorcy (nie dotyczy, jeżeli zlecenie stałe pomiędzy rachunkami jednego Klienta)
– dzień realizacji zlecenia stałego
– numer rachunku Odbiorcy w formacie NRB lub w przypadku zlecenia stałego pomiędzy rachunkami
Klienta w Banku w formacie NRB skróconym do 10 ostatnich znaków („numer wewnętrzny” rachunku)
lub wskazanie typu i waluty rachunku
– częstotliwość
– data pierwszej realizacji
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– data wygaśnięcia zlecenia stałego
– tytuł zlecenia stałego
– kwota i waluta płatności

Usługa „Awaryjna
wypłata – Emergency
Cash”

zewnętrzne w PLN (ustanowienie takiego zlecenia stałego możliwe jest tylko do rachunku w PLN i
realizowane w PLN):
– numer rachunku, z którego będzie realizowane zlecenie stałe w formacie NRB lub w formacie NRB
skróconym do 10 ostatnich znaków („numer wewnętrzny” rachunku) lub wskazanie typu rachunku
– nazwa Odbiorcy
– dzień realizacji zlecenia stałego
– numer rachunku Odbiorcy w formacie NRB
– częstotliwość
– data pierwszej realizacji
– data wygaśnięcia zlecenia stałego
– tytuł zlecenia stałego
– kwota i waluta transakcji płatniczej
– numer paszportu
– numer rachunku, z którego będzie realizowane zlecenie w formacie IBAN
– numer Karty Debetowej
kwota transakcji płatniczej w walucie państwa, w którym dokonywana jest wypłata gotówki
od 30.01.2023 r.

Rodzaj Zlecenia
Płatniczego

Informacje niezbędne do wykonania
transakcji płatniczej
Polecenie przelewu wewnętrznego w PLN i polecenie przelewu w PLN do banku
prowadzącego działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz polecenie przelewu
wewnętrznego w euro i innych walutach obcych:
– numer rachunku, z którego będzie realizowane zlecenie w formacie NRB lub w formacie NRB
skróconym do 10 ostatnich znaków („numer wewnętrzny” rachunku) lub wskazanie typu i waluty
rachunku
– waluta i kwota transakcji płatniczej
Polecenie przelewu,
– numer rachunku Odbiorcy w formacie NRB lub w przypadku polecenia przelewu wewnętrznego
polecenie przelewu
pomiędzy rachunkami Klienta w Banku w formacie NRB skróconym do 10 ostatnich znaków („numer
SEPA, polecenie
wewnętrzny” rachunku) lub wskazanie typu i waluty rachunku
przelewu
– nazwa Odbiorcy (nie dotyczy polecenia przelewu wewnętrznego pomiędzy rachunkami Klienta w Banku)
w walucie obcej,
– tytuł przelewu (nie dotyczy polecenia przelewu wewnętrznego pomiędzy rachunkami Klienta w Banku
polecenie przelewu
realizowanego za pośrednictwem Usługi bankowości elektronicznej Citibank Online)
wewnętrznego
Polecenie przelewu transgranicznego w złotych, polecenie przelewu w walucie obcej,
polecenie przelewu transgranicznego w walucie obcej, polecenie przelewu SEPA i polecenie
przelewu transgranicznego w euro:
– numer rachunku, z którego będzie realizowane zlecenie w formacie NRB lub w formacie NRB skróconym
do ostatnich 10 znaków („numer wewnętrzny” rachunku) lub wskazanie typu i waluty rachunku
– waluta i kwota transakcji płatniczej
– numer rachunku Odbiorcy w formacie IBAN dla krajów, których numer rachunku oznacza się w tym formacie.
W przypadku pozostałych krajów numer rachunku Odbiorcy oraz z wykluczeniem polecenia przelewu SEPA
kod banku Odbiorcy (SWIFT lub BIC lub USA BIC tzw. FW/ABA lub Sort Code; jeżeli Klient nie podaje kodu
banku powinien podać pełne dane łącznie z adresem banku Odbiorcy)
– nazwa Odbiorcy
– tytuł przelewu
– adres Odbiorcy w przypadku banku prowadzącego działalność na terytorium Kanady
– państwo, w którym prowadzi działalność bank Odbiorcy
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

Wpłata gotówki

Wypłata gotówki

Polecenie
zapłaty
w złotych

– numer rachunku w formacie NRB lub w formacie NRB skróconym do 10 ostatnich znaków („numer
wewnętrzny” rachunku) lub w przypadku wpłat gotówki dokonywanych przez Klienta na rachunek Klienta
wskazanie typu i waluty rachunku
– waluta i kwota transakcji płatniczej
– nazwa Odbiorcy
– tytuł wpłaty gotówki
– numer rachunku w formacie NRB lub w formacie NRB skróconym do 10 ostatnich znaków („numer
wewnętrzny” rachunku) lub wskazanie typu i waluty rachunku
– waluta i kwota transakcji płatniczej
– identyfikator płatności (ciąg maks. 20 znaków alfanumerycznych, ustalony pomiędzy Odbiorcą a Klientem)
– dane Odbiorcy – wierzyciela (nazwa, adres, NIP)
– dane Klienta – płatnika (imię i nazwisko, adres)
– numer rachunku Klienta - płatnika prowadzonego w PLN podany w formacie NRB
– nazwa banku, prowadzącego rachunek płatniczy Klienta – płatnika
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Polecenie zapłaty
SEPA

Zlecenie stałe

–
–
–
–

identyfikator Odbiorcy
dane Odbiorcy – wierzyciela (nazwa, adres, identyfikator)
dane Klienta – płatnika (imię i nazwisko, adres)
numer rachunku Klienta – płatnika podany w formacie IBAN oraz kod SWIFT Banku Handlowego w Warszawie
– banku płatnika
wewnętrzne (w PLN, w euro lub w innej walucie obcej, ale tylko między rachunkami w tej samej
walucie) pomiędzy rachunkami tego samego Klienta lub różnych Klientów Banku:
– numer rachunku, z którego będzie realizowane zlecenie stałe w formacie NRB lub w formacie
NRB skróconym do ostatnich 10 znaków („numer wewnętrzny” rachunku) lub wskazanie typu i
waluty rachunku
– nazwa Odbiorcy (nie dotyczy, jeżeli zlecenie stałe pomiędzy rachunkami jednego Klienta)
– dzień realizacji zlecenia stałego
– numer rachunku Odbiorcy w formacie NRB lub w przypadku zlecenia stałego pomiędzy rachunkami
Klienta w Banku w formacie NRB skróconym do 10 ostatnich znaków („numer wewnętrzny” rachunku)
lub wskazanie typu i waluty rachunku
– częstotliwość
– data pierwszej realizacji
– data wygaśnięcia zlecenia stałego
– tytuł zlecenia stałego
– kwota i waluta płatności
zewnętrzne w PLN (ustanowienie takiego zlecenia stałego możliwe jest tylko do rachunku w PLN i
realizowane w PLN):
– numer rachunku, z którego będzie realizowane zlecenie stałe w formacie NRB lub w formacie NRB
skróconym do 10 ostatnich znaków („numer wewnętrzny” rachunku) lub wskazanie typu rachunku
– nazwa Odbiorcy
– dzień realizacji zlecenia stałego
– numer rachunku Odbiorcy w formacie NRB
– częstotliwość
– data pierwszej realizacji
– data wygaśnięcia zlecenia stałego
– tytuł zlecenia stałego
– kwota i waluta transakcji płatniczej
Podstawa prawna i faktyczna zmiany

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA RÓŻNE
20. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(...) e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi.
Powód zmiany
Wycofanie z oferty Banku usługi "Awaryjna wypłata - Emergency Cash".
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Wykaz zmian w Tabeli Oprocentowania Kont dla Konta Osobistego
do 29.01.2023 r.

PLN

USD, GBP, CHF, EUR, AUD, CAD, RUB, ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK, HRK, HUF

0,00%

0,00%

od 30.01.2023 r.

PLN

USD, GBP, CHF, EUR, AUD, CAD, ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK, HUF

0,00%

0,00%

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH § 39. POSTANOWIENIA ROŻNE
20. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww.
przepisów przez właściwe organy w zakresie dotyczącym Umowy, (...)
(...) e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi.
Powód zmiany:
Wycofanie z oferty Banku rachunku Subkonta Walutowego prowadzonego w walucie obcej Kuna chorwacka (HRK) ze względu
na przystąpienie przez Chorwację do strefy EUR na podstawie rozporządzenia Rady (UE) 2022/1207 z dnia 12 lipca 2022 r.
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro w Chorwacji i odpowiednie przepisy prawa
chorwackiego.
Wycofanie z oferty Banku rachunku Subkonta Walutowego prowadzonego w walucie obcej Rubel rosyjski (RUB) na podstawie
decyzji Banku.
Pozostałe zmiany w Regulaminie Rachunków Bankowych oraz jego załącznikach mają charakter redakcyjny i porządkujący.
Numeracja i odwołania w dokumencie zostały odpowiednio zmienione.

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.
01/2023
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