
 

 

  
 

 
 

 
 

Warszawa, 24. 09.2021 
  

 

Fitch Ratings potwierdza ocenę ratingową Citi Handlowy 

Agencja ratingowa Fitch Ratings w ramach rocznego przeglądu potwierdziła długoterminowy rating 
(„IDR”) banku Citi Handlowy z perspektywą stabilną oraz utrzymała ocenę Viability Rating na liście 
obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym. Oceny ratingowe banku pozostały bez zmian.  

Pełny aktualny rating banku nadany przez Fitch prezentuje się następująco: 

1) rating długoterminowy podmiotu (Long-term IDR): „A-”; Perspektywa stabilna; 
2) rating krótkoterminowy podmiotu (Short-term IDR): „F1”; 
3) Viability rating: „a-“; Lista obserwacyjna ze wskazaniem negatywnym; 
4) rating wsparcia (Support Rating): „1”; 
5) długoterminowy rating na skali krajowej (National Long-term Rating): „AA+(pol)”; Perspektywa 

stabilna; 
6) krótkoterminowy rating na skali krajowej (National Short-term Rating): „F1+(pol)”. 

 
Pełne ogłoszenie opublikowane przez Fitch wraz z uzasadnieniem znajduje się pod linkiem: 
https://www.fitchratings.com/research/banks/fitch-affirms-bank-handlowy-idr-at-a-maintains-vr-on-
rwn-23-09-2021 
 

 

### 

Dodatkowych informacji udziela: 
 
Marta Wałdoch, dyrektor Biura Prasowego, tel. 605 990 433 
E-mail: marta.waldoch@citi.com  
 
Zuzanna Przepiórkiewicz, specjalista ds.kontaktów z mediami, tel. 667 635 432 
E-mail: zuzanna.przepiorkiewicz@citi.com  
 

 
 
Bank Handlowy w Warszawie SA to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce, oferująca pod marką Citi Handlowy bogaty i nowoczesny asortyment produktów i usług bankowości 
korporacyjnej, inwestycyjnej i detalicznej. Bank Handlowy obsługuje 5,4 tys. klientów korporacyjnych i ok. 622 tys. klientów indywidualnych poprzez nowoczesne kanały dystrybucji oraz sieć  19 
oddziałów. W skład grupy kapitałowej Banku wchodzą takie podmioty jak: Dom Maklerski Banku Handlowego i Handlowy Leasing. Przynależność do Citigroup, największej na świecie instytucji 
finansowej, zapewnia klientom Banku Handlowego dostęp do usług finansowych w ponad 100 krajach.  
  
Citi (NYSE:C) to wiodąca globalna instytucja finansowa, mająca około 200 milionów klientów w ponad 140 krajach. Poprzez swoje dwie odrębne jednostki operacyjne: Citicorp i Citi Holdings, 
Citi obsługuje klientów indywidualnych, korporacyjnych, rządowych i instytucjonalnych zapewniając im bogaty wachlarz produktów i usług finansowych w zakresie bankowości detalicznej, 
bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, usług maklerskich i zarządzania aktywami. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowejwww.citigroup.com lub www.citi.com. 
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