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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. Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany 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. 

Szczegółowych informacji na temat funkcjonalności produktu, wymagań, warunków korzystania z produktu, 
informacji o opłatach i prowizjach, jak również ryzyk z nim związanych udzieli Państwu Doradca Bankowy.

Saldo Netto to rozwiązanie polegające na traktowaniu pozycji finansowej Klienta, 

posiadającego w banku wiele rachunków z różnymi saldami, w sposób globalny – na poziomie 

firmy, a nie na poziomie poszczególnych rachunków. Innymi słowy: jest to rozwiązanie 

umożliwiające wykonywanie płatności z rachunku, na którym nie ma wystarczających środków, 

w ciężar sald dostępnych na pozostałych rachunkach tego samego podmiotu.

Bank Citi Handlowy oferuje taką funkcjonalność z kontrolą wykorzystania dostępnych środków w czasie rzeczywistym.

System banku na bieżąco automatycznie zlicza saldo dostępne na wszystkich rachunkach w danej strukturze i kontroluje 

wychodzące płatności tak, aby ich realizacja nie spowodowała przekroczenia salda dostępnego na rachunkach. Na powyższym 

schemacie transakcje obciążające rachunki B i D na kwoty 70 i 340 zostaną wstrzymane przez system – saldo netto dostępne 

na wszystkich rachunkach objętych rozwiązaniem jest zbyt małe, aby zrealizować te płatności. Na koniec dnia za pomocą 

automatycznych przeksięgowań (sweepów zerobilansujących) salda rachunków są zerowane z Rachunku Konsolidacyjnego, 

wskazanego w Umowie Saldo Netto.

Opłaty za korzystanie z usługi znajdują się w „Wyciągu z taryfy prowizji i opłat bankowych” dostępnym w Strefie Klienta 
na stronie internetowej www.citihandlowy.pl/strefaklienta. Szczegółowe omówienie dostępnych funkcjonalności, wymagań oraz 
warunków korzystania z usługi, jak również ryzyka z nią związanego odbywa się podczas bezpośredniego kontaktu z Klientem 
w przypadku zainteresowania tą usługą.

Korzyści: 
• brak konieczności ręcznego przeksięgowywania środków z innych rachunków w przypadku braku środków na rachunku,

• automatyczna weryfikacja salda oraz automatyczne rozliczenia transakcji na koniec dnia,

• transakcje ewidencjonowane na rachunkach wskazanych do obciążenia.
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