Nowości
i zmiany
For the English version of the attached document please
visit www.citihandlowy.pl and go to the Documents section.

Szanowni Państwo,
dziękujemy za zaufanie i korzystanie z usług Citi Handlowy. Zależy nam, aby dynamicznie rozwijający
się rynek bankowości był jak najbardziej przyjazny dla naszych Klientów, a nasze usługi wspierały
rozwój ﬁrm.
W odpowiedzi na oczekiwania Klientów, w ostatnim czasie wprowadziliśmy możliwość zdalnego
złożenia wniosku o Kredyt w Rachunku Bieżącym do 150 tys. zł. skierowany do ﬁrm prowadzących
indywidualną działalność gospodarczą.
Wprowadzenie nowych usług wymaga zmiany zapisów Regulaminu Udzielania Produktów
Kredytowych Klientom Firmowym („Regulamin”), które wejdą w życie z dniem 8 lipca 2019 r.
Tego samego dnia zmianie ulegnie także Tabela Opłat i Prowizji: Produkty Kredytowe dla Klientów
Firmowych („TOiP”).

W załączeniu przekazujemy zmienioną treść Regulaminu oraz TOiP. Dla Państwa wygody, najważniejsze
zmiany zostały oznaczone zielonym kolorem w treści dokumentów, dodatkowo poniżej informacja
o zmianach w TOiP:

Dotychczasowa
pozycja w TOIP

Obecna
pozycja w TOIP

6. Opłata za czynności
windykacyjne:
– opłata za monit
telefoniczny

Brak, pozycje usunięto

6. Opłata za czynności
windykacyjne:
– opłata za monit listowny

6. Opłata za czynności
monitoringowe i windykacyjne:
– opłata za monit listowny (w tym
dotyczący braku realizacji kwoty
wpływów na rachunek w wymaganej
wysokości lub wystąpienia zaległości
w spłacie)

12. Wezwanie do zapłaty

Brak, pozycje usunięto

13. Wezwanie do
uzupełnienia braków
dokumentowych

6. Opłata za czynności
monitoringowe i windykacyjne:
– opłata za monit listowny
w przypadku braku realizacji
dodatkowych zobowiązań umownych

Dotychczasowa
opłata w TOIP

Obecna opłata
w TOIP

35

Brak, pozycje
usunięto

25 zł

50 zł

30

Brak, pozycje
usunięto

50 zł

75 zł

Informujemy, iż pozostałe zmiany w TOiP nie dotyczą udzielonych przed dniem 8 lipca 2019 r. Kredytów
w Rachunku Bieżącym i odnoszą się wyłącznie do nowej oferty Kredytu w Rachunku Bieżącym dla
wniosków złożonych za pośrednictwem Strony Internetowej Banku.
Przypominamy również, że przysługuje Państwu prawo odmowy przyjęcia nowych warunków poprzez
wypowiedzenie umowy w trybie i terminach określonych w Regulaminie.

Z poważaniem

Judyta Malinowska
Dyrektor Biura Produktów Depozytowych
i Niezabezpieczonej Linii Kredytowej
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