
Таблиця оплат і комісій: Рахунки і кредит за платіжним рахунком у вигляді Кредитної Лінії для Індивідуальних клієнтів

Діє з 30 січня 2023 року

Особисті рахунки Ощадні рахунки
CitiKonto

відкрито з 1.09.2020 або змінено до 
CitiKonto з 1.09.2020р.

Citigold Citigold Private Client Ощадний рахунок / Суперощадний рахунок

1 Рахунок

1.1
щомісячна оплата за ведення Особистого 
рахунку в польських злотих (PLN) або 
Ощадного рахунку

0 PLN

0 PLN,
якщо у цьому місяці середнє сальдо на усіх 
рахунках складає щонайменше 400 000 PLN

220 PLN
в інших випадках

0 PLN,
якщо у цьому місяці середнє сальдо на усіх 

рахунках складає щонайменше 4 000 000 PLN
300 PLN

в інших випадках

Ощадний рахунок
10 PLN

(не стосується Клієнтів, які мають Особистий 
рахунок) Рахунок

Суперощадний рахунок
0 PLN,

коли в даному місяці надходження від 
винагороди на Особистий рахунок мінімально 

2000 PLN;
15 PLN

в інших випадках (оплата не стосується 
Клієнтів з Особистим рахунком Citigold Private 

Client)
1.2 щомісячна оплата за ведення платіжного рахунку Валютного субрахунку

1.2.1 в іноземних валютах: EUR, USD, GBP, CHF, 
AUD, CAD, ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK, HUF 0 PLN 0 PLN 0 PLN не застосовується

1.3 щомісячна оплата за доступ до послуги 
телефонного банкінгу CitiPhone

0 PLN, якщо у поточному місяці середнє 
сальдо на всіх рахунках складає 100 000 

PLN; 9 PLN в інших випадках – стосується 
Клієнтів, які дали вказівку активації послуги

0 PLN 0 PLN 0 PLN

2 Citicard

2.1 щомісячна оплата за обслуговування дебетової 
картки (за кожну окрему дебетову картку) 0 PLN 0 PLN 0 PLN не застосовується

2.2
оплата за обслуговування дебетової картки 
– безконтактний носій в формі наклейки – від 
20.08.2020р. послуга виключена з пропозицій

не застосовується 0 PLN 0 PLN не застосовується

2.3 Сiticard – заміна на прохання Клієнта 30 PLN 30 PLN 0 PLN не застосовується
2.4 Citibank Global Wallet 0 PLN 0 PLN 0 PLN не застосовується
3 Платіжне доручення на національний переказ в злотих і платіжне доручення на внутрішній переказ в злотих
3.1 Реалізація платіжного доручення на внутрішній переказ в злотих

3.1.1
з допомогою послуги електронного банкінгу 
Citibank Online і в Автоматичному банкірі у 
послузі телефонного банкінгу CitiPhone

0 PLN 0 PLN 0 PLN
0 PLN перше внутрішнє платіжне 

доручення на місяць з Ощадного рахунку / 
Суперощадного рахунку, що ведеться у даній 

валюті;
10 PLN кожне наступне внутрішнє 

платіжне доручення з Ощадного рахунку 
/ Суперощадного рахунку, що ведеться у 

даній валюті (оплата не стосується Клієнтів 
з Особистим рахунком  Citigold Private Client)

3.1.2 у консультанта в послузі телефонного банкінгу 
CitiPhone або у Відділенні банку 30 PLN 0 PLN 0 PLN



3.2 Реалізація платіжного доручення на національний переказ в злотих (окрім платіжного доручення на внутрішній переказ)

3.2.1
з допомогою послуги електронного банкінгу 
Citibank Online і в Автоматичному банкірі у 
послузі телефонного банкінгу CitiPhone

0 PLN 0 PLN 0 PLN
0 PLN перше платіжне доручення по країні на 
місяць з Ощадного рахунку / Суперощадного 

рахунку, що ведеться у даній валюті;
10 PLN кожне наступне Платіжне 

доручення по країні з Ощадного рахунку 
/ Суперощадного рахунку, що ведеться у 

даній валюті (оплата не стосується Клієнтів 
з Особистим рахунком  Citigold Private Client)

3.2.2 у консультанта в послузі телефонного банкінгу 
CitiPhone або у Відділенні банку 30 PLN 0 PLN 0 PLN

3.3 Реалізація платіжного доручення на національний переказ в злотих через систему SORBNET (перекази на суму від 1 000 000 PLN здійснюються винятково за посередництвом системи SORBNET)

3.3.1 з допомогою послуги електронного банкінгу 
Citibank Online 20 PLN 10 PLN 0 PLN 25 PLN

3.3.2 у консультанта в послузі телефонного банкінгу 
CitiPhone або у Відділенні банку 40 PLN 20 PLN 0 PLN 50 PLN

3.4 Реалізація миттєвого платіжного доручення на націоальний переказ в злотих - Express Elixir

3.4.1
з допомогою послуги електронного банкінгу 
Citibank Online і в Автоматичному банкірі у 
послузі телефонного банкінгу CitiPhone

0 PLN перші три в місяць платіжне 
доручення Express Elixir; 5 PLN кожне 
наступне платіжне доручення Express Elixir

5 PLN 0 PLN не застосовується

3.4.2 у консультанта в послузі телефонного банкінгу 
CitiPhone або у Відділенні банку 30 PLN 10 PLN 0 PLN не застосовується

3.5 Здійснення переказу на телефон BLIK у 
сервісі мобільного банкінгу Citi Mobile 0 PLN 0 PLN 0 PLN не застосовується

4 Платіжне доручення на внутрішній переказ в EUR або іншій іноземній валюті, платіжне доручення в іноземній валюті, платіжне доручення SEPA, платіжне доручення на транскордонний переказ в злотих, платіжне 
доручення на транскордонний переказ в іноземній валюті,платіжне доручення на транскордонний переказ в EUR

4.1 Реалізація платіжного доручення на внутрішній переказ в EUR чи іншій іноземній валюті

4.1.1
з допомогою послуги електронного банкінгу 
Citibank Online і в Автоматичному банкірі у 
послузі телефонного банкінгу CitiPhone

0 PLN 0 PLN 0 PLN
0 PLN перше платіжне доручення на 

внутрішній переказ на місяць з Ощадного 
рахунку / Суперощадного рахунку, що 

ведеться у даній валюті;
10 PLN кожне наступне платіжне доручення 
на національний переказ / Суперощадного 

рахунку, що ведеться у даній валюті (оплата 
не стосується Клієнтів з Особистим рахунком  

Citigold Private Client)

4.1.2 у консультанта в послузі телефонного банкінгу 
CitiPhone або у Відділенні банку 30 PLN 0 PLN 0 PLN

4.2 Платіжне доручення на переказ в іноземній валюті за винятком платіжних доручень, визначених у пункті 4.1, платіжне доручення SEPA, платіжне доручення на транскордонний переказ в PLN, платіжне доручення на 
транскордонний переказ в іноземній валюті, платіжне доручення на транскордонний переказ в EUR

4.2.1 в послузі електронного банкінгу Citibank Online

4.2.1.1 платіжне доручення SEPA (EUR) 0 PLN 0 PLN 0 PLN

0 PLN перше платіжне доручення SEPA (EUR) 
в місяць з Ощадного рахунку / Суперощадного 
рахунку; 5 PLN кожен наступний переказ SEPA 
(EUR) з Ощадного рахунку / Суперощадного 
рахунку, що ведеться у даній валюті (оплата 
не стосується Клієнтів з Особистим рахунком 
Citigold Private Client)

4.2.1.2 інші перекази в стандартному режимі

0,25% суми переказу мінімально 10 PLN, 
максимально 100 PLN; 0 PLN у випадку 

платіжного доручення на транскордонний 
переказ в EUR в рамках EOG

0 PLN 0 PLN

0 PLN перше платіжне доручення на 
транскордонний переказ   в EUR у рамках 
EOG з Ощадного рахунку / Суперощадного 
рахунку; 10 PLN кожен наступний 
транскордонний переказ в місяць у рамках 
EOG з Ощадного рахунку / Суперощадного 
рахунку; 0,5% суми переказу мінімально 10 
PLN, максимально 100 PLN інші перекази 
з Ощадного рахунку / Суперощадного рахунку, 
що ведеться у даній валюті (оплата не 
стосується Клієнтів з Особистим рахунком 
Citigold Private Client)



4.2.2 у консультанта в послузі телефонного банкінгу CitiPhone або у Відділенні банку

4.2.2.1 платіжне доручення SEPA (EUR) 30 PLN 0 PLN 0 PLN

0 PLN перше платіжне доручення SEPA 
(EUR) з Ощадного рахунку / Суперощадного 
рахунку; 10 PLN кожен наступний 
переказ SEPA (EUR) з Ощадного рахунку 
/ Суперощадного рахунку (оплата не 
стосується Клієнтів з Особистим рахунком 
Citigold Private Client)

4.2.2.2 інші перекази в стандартному режимі

1% суми переказу мінімально 30 PLN, 
максимально 300 PLN; 30 PLN у випадку 

платіжного доручення на  транскордонний 
переказ в EUR у рамках EOG

0 PLN 0 PLN

0 PLN перше платіжне доручення на 
транскордонний  переказ   в EUR у рамках 
EOG з Ощадного рахунку / Суперощадного 
рахунку; 10 PLN кожен наступний 
транскордонний переказ в місяць у рамках 
EOG з Ощадного рахунку / Суперощадного 
рахунку; 1% суми переказу мінімально 20 
PLN, максимально 200 PLN інші перекази 
з Ощадного рахунку / Суперощадного рахунку 
(оплата не стосується Клієнтів з Особистим 
рахунком Citigold Private Client)

4.2.3

додаткова оплата за платіжне доручення 
в іноземній валюті, платіжне доручення на 
транскордонний переказ в EUR з інструкцією 
вартості від Відправника (OUR) для покриття 
витрат посередників у виконанні переказу або 
ж банку Отримувача (за межами EOG)

85 PLN 85 PLN 0 PLN 85 PLN

5 Пряме дебетування, у тому числі пряме дебетування у злотих і пряме дебетування SEPA, та регулярні платежі

5.1

пряме дебетування, у тому числі пряме 
дебетування в злотих і пряме дебетування 
SEPA – створення / зміна / скасування / 
здійснення у послузі електронного банкінгу 
Citibank Online, у консультанта в послузі 
телефонного банкінгу CitiPhone або у 
Відділенні банку

0 PLN 0 PLN 0 PLN не застосовується

5.2
регулярні платежі - створення / зміна / 
скасування у послузі електронного банкінгу 
Citibank Online

0 PLN 0 PLN 0 PLN не застосовується

5.3

регулярні платежі - створення / зміна 
/ скасування у консультанта в послузі 
телефонного банкінгу CitiPhone або у 
Відділенні банку

20 PLN 0 PLN 0 PLN не застосовується

5.4 регулярні платежі - здійснення 0 PLN 0 PLN 0 PLN не застосовується
6 Виплата готівки

6.1 у Відділенні банку 30 PLN 0 PLN 0 PLN

0 PLN перша за місяць виплата готівки 
з Ощадного рахунку / Суперощадного 
рахунку у даній валюті; 10 PLN кожна 
наступна виплата готівки з Ощадного рахунку 
/ Суперощадного рахунку в даній валюті 
(оплата не стосується Клєнтів з Особистим 
рахунком Citigold Private Client)

6.2 у банкоматах Банку 0 PLN 0 PLN 0 PLN не застосовується

6.3
у інших банкоматах країни, крім Банку, за 
посередництвом продавців (за винятком 
послуги “Оплата карткою і зняття”)

0 PLN перші 4 за місяць виплати готівки; 8 
PLN кожна наступна виплата готівки 0 PLN 0 PLN не застосовується

6.4
у інших банкоматах країни, крім Банку, за 
посередництвом послуги “Виплата готівки 
BLIK”

0 PLN перші 4 за місяць виплати готівки; 8 
PLN кожна наступна виплата готівки 0 PLN 0 PLN не застосовується

6.5 в банкоматах Citi за кордоном 0 PLN 0 PLN 0 PLN не застосовується

6.6 в інших банкоматах, крім Citi, за кордоном 0 PLN перші 4 за місяць виплати готівки; 8 
PLN кожна наступна виплата готівки 0 PLN 0 PLN не застосовується

7 Внесення готівки
7.1 у Відділенні банку 30 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
7.2 у банкоматах Банку 0 PLN 0 PLN 0 PLN не застосовується



7.3
місячний абонемент – необмежена кількість 
внесень готівки у банкоматах, крім позначених 
логотипом банку в країні

0 PLN 0 PLN 0 PLN не застосовується

7.4
y інших банкоматах, крім позначеного 
логотипу банку - це стосується клієнтів, які 
відмовляються від щомісячної підписки

0 PLN 0 PLN 0 PLN не застосовується

8 Послуга CitiAlerts (повідомлення SMS/e-mail) (охоплює послугу сповіщень SMS)
8.1 щомісячна плата за Пакет Стандарт 6 PLN 0 PLN 0 PLN не застосовується
8.2 щомісячна плата за Пакет Преміум 10 PLN 0 PLN 0 PLN не застосовується
9 Витяг, історія платежів по рахунку та інші оплати, у тому числі складання відомості про розрахункові операції

9.1

підготовка виписки про платіжні операції 
у вигляді щомісячного додаткового Витягу 
у паперовій формі – застосовується для 
Клієнтів, які підписали Договір про депозитний 
продукт від 22 серпня 2011 р.

5 PLN 0 PLN 0 PLN 5 PLN

9.2

підготовка виписки платіжних операцій у 
вигляді повторної щомісячної виписки, що 
надсилається Клієнтові, - оплата за кожен 
місяць (стосується також колишніх клієнтів 
Банку) – у паперовій/ електронній формі

10 PLN/ 8 PLN 10 PLN/ 8 PLN 0 PLN 10 PLN/ 8 PLN

9.3

замовлення виписки про платіжні операції 
у формі історії рахунку до 12 місяців тому 
(більше 12 місяців тільки у формі щомісячної 
виписки – оплата згідно п.9.2)

20 PLN 20 PLN 0 PLN 20 PLN

9.4
видача довідки про наявний платіжний 
рахунок (Рахунок) у паперовому/ 
електронному вигляді

15 PLN/ 13 PLN 15 PLN/ 13 PLN 0 PLN 15 PLN/ 13 PLN

9.5 довідка про закриття рахунку у паперовому/ 
електронному вигляді 25 PLN/ 23 PLN 25 PLN/ 23 PLN 0 PLN 25 PLN/ 23 PLN

9.6

інші виписки щодо Рахунку (у тому числі з 
іншими банківськими продуктами – стосується 
також колишніх клієнтів Банку), у тому числі 
складання переліку інших платіжних операцій, 
ніж згадані вище у пунктах 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 чи 
9.5 – у паперовому/ електронному вигляді

70 PLN/ 45 PLN 70 PLN/ 45 PLN 0 PLN 70 PLN/ 45 PLN

9.7

підтвердження платіжного доручення, 
платіжного доручення SEPA, платіжного 
доручення в іноземній валюті або платіжне 
доручення на національний переказ на 
рахунок у паперовому/ електронному вигляді

15 PLN/ 12 PLN 15 PLN/ 12 PLN 0 PLN 15 PLN/ 12 PLN

9.8
блокування депозиту за зобов’язаннями 
перед третьою стороною/ довідка про 
блокування

100 PLN 0 PLN 0 PLN не застосовується

9.9

оплата за вхід до кімнати відпочинку у рамках 
картки Citigold Lounge Pass 
оплата за вхід у лаунж-зону в рамках Картки 
Citigold Lounge Pass 

не застосовується
вхід для однієї особи на підставі картки Citigold 
Lounge Pass: перші два рази в календарному 
місяці - 0 PLN, кожний наступний раз – 100 PLN

вхід для однієї особи на підставі картки Citigold 
Lounge Pass або дебетової картки Citigold 
Select: перші два рази в календарному місяці 
-  0 PLN, кожний наступний раз – 100 PLN

не застосовується

9.10

Priority Pass – оплата за вхід до кімнати 
відпочинку на підставі карти Priority Pass, що 
видається до дебетової картки World Elite 
Debit MasterCard
Priority Pass - opłata za wstęp do saloniku na 
podstawie karty Priority Pass wydawanej do 
Karty Debetowej World Elite Debit MasterCard

не застосовується не застосовується

0 PLN – необмежена кількість входів для 
власника картки; вхід для супроводжуючих 
осіб: перші п’ять разів у календарному місяці 
(для усіх супроводжуючих осіб разом) – 0 PLN , 
кожен наступний вхід – 120 PLN

не застосовується

9.11 перевірка балансу у інших банкоматах, ніж 
Банку 5 PLN 0 PLN 0 PLN не застосовується

9.12
оплата за неотримання у домовлений з 
Клієнтом термін замовленої згідно з пунктом 
11.1 виплати готівки у Відділенні банку

90 PLN



10 Кредит за платіжним рахунком – Кредитна лінія

10.1 річна комісія за овердрафт – Кредитну лінію

без комісії в перший рік, у наступні роки:

не застосовується
1% суми кредитного ліміту на платіжному рахунку – Кредитній лінії, не менше 50 PLN для кредитів на платіжному рахунку Кредитних ліній, 
запущених від 22 серпня 2011 року;
1,75% суми крединтого ліміту на платіжному рахунку – Кредитній лінії, не менше 50 PLN для кредитів на платіжному рахунку – Кредитній лінії, 
запущених до 21 серпня 2011 року.

10.2 комісія за зміну суми кредитного ліміту на 
платіжному рахунку – Кредитної лінії 40 PLN не застосовується

11 Таблиця лімітів трансакцій

11.1

сума зняття готівки у Відділеннях банку в 
межах Договору, яку необхідно повідомити 
за 3 робочі дні перед її видачею (зняття 
готівки у іноземній валюті доступна в окремих 
Відділеннях банку)

більше 20 000 PLN або еквівалент у 
іноземних валютах

більше 150 000 PLN або її еквівалент у 
іноземних валютах у Відділеннях Citigold, 
більше 50 000 PLN або її еквівалент у 
іноземних валютах в інших Відділеннях

більше 150 000 PLN або її еквівалент у 
іноземних валютах у Відділеннях Citigold, 
більше 50 000 PLN або її еквівалент у 
іноземних валютах в інших Відділеннях

більше 20 000 PLN або еквівалент у іноземних 
валютах

11.2 мінімальний номінал іноземної валюти, у 
якому здійснюється виплата готівки інформацію про доступність номіналів іноземних валют можна знайти у тому Відділенні, де здійснюватиметься виплата готівки

11.3 Максимальний добовий ліміт Дебетової картки або Безконтактного носія

11.3.1
зняття готівки в банкоматі, за посередництвом 
продавців (за винятком послуги “Оплата 
карткою і зняття”)

25 000 PLN 35 000 PLN дебетова картка World Elite Debit MasterCard – 
50 000 PLN, інші картки – 35 000 PLN не застосовується

11.3.2 платежі, що здійснюються в Інтернеті 10 000 PLN 10 000 PLN дебетова картка World Elite Debit MasterCard – 
50 000 PLN, інші картки – 10 000 PLN не застосовується

11.3.3 безготівкові трансакції 10 000 PLN 50 000 PLN дебетова картка World Elite Debit MasterCard – 
100 000 PLN, інші картки – 50 000 PLN не застосовується

11.3.4 внесення готівки у банкомати Банку 30 000 PLN 30 000 PLN 30 000 PLN не застосовується

11.4 максимальна одноразова сума виплати в 
рамках послуги “Оплата карткою і зняття” 1 000 PLN 1 000 PLN 1 000 PLN не застосовується

11.5

ліміт суми для одноразової безконтактної 
трансакції, що здійснюється на території 
Польщі без необхідності використання PIN-
коду, встановлений платіжними організаціями

100 PLN 100 PLN 100 PLN не застосовується

11.6

денний максимальний сумарний ліміт 
безконтактних операцій, що не вимагають 
подання PIN-коду (трансакція, авторизована 
PIN-кодом, відновлює ліміт)

300 PLN 300 PLN 300 PLN не застосовується

11.7

максимальний сумарний ліміт безконтактних 
операцій, що не вимагають подання PIN-
коду, здійснених у країні, що належить до 
EOG (трансакція, авторизована PIN-кодом, 
відновлює ліміт)

100 EUR 100 EUR 100 EUR не застосовується

11.8

максимальний денний сумарний ліміт для 
сукупності платіжних доручень, здійснених 
за допомогою послуги електронного банкінгу 
Citibank Online і Citi Mobile (не стосується 
платіжних доручень між власними рахунками 
і доручень, що вимагають телефонного 
підтвердження), а також трансакцій BLIK, що 
спільні для Рахунку і Кредитної картки

200 000 PLN 400 000 PLN 400 000 PLN 200 000 PLN

11.9 Денний ліміт платежів, що здійснюються в Автоматичному банкірі за допомогою послуги телефонного банкінгу CitiPhone

11.9.1 Платіжне доручення на внутрішній переказ 
між власними рахунками 50 000 PLN 50 000 PLN 50 000 PLN 50 000 PLN

11.9.2
Платіжне доручення на національний переказ 
в злотих і платіжне доручення на внутрішній 
переказ, не на власні рахунки

30 000 PLN 30 000 PLN 30 000 PLN 30 000 PLN 

11.10
денний максимальний ліміт доручень 
переказів по країні у злотих в рамках послуги 
Express Elixir

30 000 PLN 50 000 PLN 50 000 PLN не застосовується



11.11

ліміт суми одноразового платіжного 
доручення, платіжне доручення на внутрішній 
переказ, платіжне доручення SEPA і платіжне 
доручення в іноземній валюті, замовлене 
через консультанта у послузі телефонного 
банкінгу CitiPhone або у Відділенні банку

еквівалент 10 000 000 USD у валюті, у якій 
здійснюється платіжне доручення

еквівалент 10 000 000 USD у валюті, у якій 
здійснюється платіжне доручення

еквівалент 10 000 000 USD у валюті, у якій 
здійснюється платіжне доручення 

еквівалент 10 000 000 USD у валюті, у якій 
здійснюється платіжне доручення

11.12
Максимальний денний загальний ліміт 
щоденних платежів BLIK і виплати готівки 
BLIK, спільний для Рахунку і Кредитної картки

20 000 PLN 20 000 PLN 20 000 PLN не застосовується

11.13
Максимальний денний загальний ліміт 
переказів на телефон BLIK, спільний для 
Рахунку і Кредитної картки

20 000 PLN 20 000 PLN 20 000 PLN не застосовується

11.14 Мінімальна сума переказу на телефон BLIK 1 PLN 1 PLN 1 PLN не застосовується

11.15 Максимальний сумарний ліміт одноразового 
переказу на телефон BLIK 500 PLN 500 PLN 500 PLN не застосовується
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3АТ Bank Handlowy w Warszawie з офісом у Варшаві, вул. Сенаторська 16, 00–923 Варшава, зареєстрований у реєстрі підприємців Національного Судового Реєстру Районним Судом столичного міста Варшави у Варшаві, XII Економічний відділ Національного Судового Реєстру, за номером 

KRS 000 000 1538; NIP 526–030–02–91; розмір статутного капіталу складає 522 638 400 злотих, капітал повністю сплачений. Citi Handlowy, Citigold, CitiOne, CitiKonto є захищеними товарними знаками, які належать до суб’єктів з групи Citigroup Inc., використовуються на основі ліцензії. Товариству 
Citigroup Inc. а також його підлеглим товариствам належать також права на деякі інші використані тут товарні знаки. 


