
Wykaz zmian w zapisach Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r.

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Przesłanka do zmiany Podstawa faktyczna i prawna

Rozdział i Postanowienia ogólne

§ 1 pkt. 15

Doręczenie – doręczenie korespondencji pocztą na ostatni 
wskazany przez Klienta adres do korespondencji lub pocztą 
elektroniczną na wskazany przez Klienta Główny adres poczty 
elektronicznej lub za pośrednictwem Serwisu bankowości 
internetowej Citibank Online, w taki sposób, aby Klient mógł się 
z nią zapoznać oraz odtworzyć w niezmienionej postaci.

Usunięcie zapisów

Regulamin Kart Kredytowych 
Rozdział XV Postanowienia końcowe

§ 25 pkt. 1

Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, 
w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn, 
w przypadku:

a) zmiany bądź wprowadzenia nowych przepisów 
prawa regulujących sektor bankowy i/lub finansowy lub 
zmiany rekomendacji, wytycznych lub dobrych praktyk 
przez instytucje nadzorujące lub związane z sektorem 
bankowym, wpływające na wzajemne prawa i obowiązki 
stron Umowy.

Zmiana wskutek monitorowania przez Bank 
oczekiwań regulatora (Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów) w zakresie trwałego nośnika. 

Rozdział i Postanowienia ogólne

§ 1 pkt. 35

Nośnik zbliżeniowy – Karta, w szczególności w formie 
naklejki zbliżeniowej, wyposażona w Moduł zbliżeniowy, lub 
oprogramowanie w odpowiednim urządzeniu elektronicznym (w tym 
urządzeniu telekomunikacji mobilnej) wyposażonym w Moduł 
zbliżeniowy umożliwiający dokonywanie Transakcji zbliżeniowych.

Rozdział i Postanowienia ogólne

§ 1 pkt. 34

Nośnik zbliżeniowy – Karta, w szczególności w formie 
naklejki zbliżeniowej lub oprogramowanie w odpowiednim 
urządzeniu elektronicznym (w tym urządzeniu 
telekomunikacji mobilnej), wyposażone w Moduł 
zbliżeniowy.

Regulamin Kart Kredytowych 
Rozdział XV Postanowienia końcowe

§ 25 pkt. 1

Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, 
w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn, 
w przypadku:

b) zmiany zakresu lub sposobu świadczenia usług, 
do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez 
wprowadzenie nowych produktów albo wycofanie lub 
zmianę cech dotychczasowych usług, o ile zmiana nie 
narusza interesu Klienta.

Zmiana zapisów w związku z planowanym 
wdrożeniem nowych form płatności na urządzeniach 
telekomunikacji mobilnej.

Rozdział i Postanowienia ogólne

§ 1 pkt. 50

Transakcja gotówkowa – wypłata gotówki w bankomatach, 
bankach lub w innych instytucjach finansowych, przy czym 
Transakcje w urzędzie pocztowym, kasynie i zakładzie 
bukmacherskim, w tym internetowych zakładach 
bukmacherskich, oraz przelew z Rachunku Karty są traktowane 
na potrzeby Regulaminu jak Transakcje gotówkowe.

Rozdział i Postanowienia ogólne

§ 1 pkt. 49

Transakcja gotówkowa – wypłata gotówki w bankomatach, 
bankach lub w innych instytucjach finansowych, przy 
czym Transakcje dokonywane kartą, podczas których 
następuje wymiana środków pieniężnych w związku 
z udziałem w grach hazardowych urządzanych zgodnie 
z ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, 
Transakcje w urzędzie pocztowym, oraz przelew 
z Rachunku Karty są traktowane na potrzeby Regulaminu 
jak Transakcje gotówkowe.

Regulamin Kart Kredytowych 
Rozdział XV Postanowienia końcowe

§ 25 pkt. 1

Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, 
w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn, 
w przypadku:

a) zmiany bądź wprowadzenia nowych przepisów 
prawa regulujących sektor bankowy i/lub finansowy lub 
zmiany rekomendacji, wytycznych lub dobrych praktyk 
przez instytucje nadzorujące lub związane z sektorem 
bankowym, wpływające na wzajemne prawa i obowiązki 
stron Umowy.

Doprecyzowanie definicji w zakresie Transakcji 
gotówkowych związanych z ustawą z dnia 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych.



Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Przesłanka do zmiany Podstawa faktyczna i prawna

Brak zapisu

Rozdział i Postanowienia ogólne

§ 1 pkt. 49

Transakcja przewalutowana dynamicznie – Transakcja, 
dla której walutą oryginalną jest waluta inna niż waluta 
Rachunku Karty i która została przewalutowana na 
walutę rachunku Karty po kursie Odbiorcy w momencie 
jej zlecania.

Regulamin Kart Kredytowych 
Rozdział XV Postanowienia końcowe

§ 25 pkt. 1

Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, 
w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn, 
w przypadku:
b) zmiany zakresu lub sposobu świadczenia usług, 
do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez 
wprowadzenie nowych produktów albo wycofanie lub 
zmianę cech dotychczasowych usług, o ile zmiana nie 
narusza interesu Klienta.

W związku z:

Rozdział VI Opłaty, prowizje, oprocentowanie

§11 pkt. 6

6. Bank jest uprawniony do zmiany Tabeli Opłat 
i Prowizji w zakresie podwyższenia bądź wprowadzenia 
nowych opłat lub prowizji. Powiadomienie o zmianie nie 
może nastąpić później niż 6 miesięcy od wystąpienia 
którejkolwiek z niżej wymienionych okoliczności:
d) wystąpienia inflacji (wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych) w wysokości co najmniej 0,25% za 
poprzedni miesiąc kalendarzowy, liczonej rok do roku, 
publikowanej przez Główny Urząd Statystyczny.

Bank podjął decyzję o wprowadzeniu Prowizji od 
Transakcji przewalutowanej dynamicznie dokonanych 
od 01.09.2017 r.

Transakcja przewalutowana dynamicznie jest to 
transakcja zagraniczna, w przypadku której Klient 
w momencie jej dokonania korzysta z przewalutowania 
transakcji z waluty oryginalnej na walutę rachunku 
Karty (PLN)  po kursie walutowym Odbiorcy. 
w przypadku transakcji internetowych, w których 
nie dochodzi do przewalutowania w momencie 
dokonywania transakcji, a kwota transakcji jest 
prezentowana wyłącznie w walucie Karty wówczas 
transakcja taka nie jest traktowana jako Transkacja 
przewalutowana dynamicznie i nie będzie wiązała 
się z naliczeniem Prowizji – niezależnie od miejsca 
położenia siedziby Odbiorcy.

Rozdział IV Zasady używania Karty

§ 7

5. Transakcje, dla których Klient ma możliwość wyboru 
waluty ich dokonania i decyduje się na polskie złote 
(PLN), tj. przewalutowanie Transakcji przez Odbiorcę, są 
Transakcjami dynamicznie przewalutowanymi i podlegają 
naliczeniu prowizji zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.

Rozdział i Postanowienia ogólne

§ 1 pkt. 50

Transakcja bezgotówkowa – płatność za nabywane towary i usługi 
dokonana w punktach handlowych lub usługowych, jak również 
płatność dokonana bez fizycznego użycia Karty, w szczególności 
zamówienia składane pisemnie, telefonicznie lub przez Internet.

Rozdział i Postanowienia ogólne

§ 1 pkt. 49

Transakcja bezgotówkowa – płatność za nabywane towary 
i usługi dokonana w punktach handlowych lub usługowych, 
jak również płatność dokonana bez fizycznego użycia 
Karty, w szczególności zamówienia składane pisemnie, 
telefonicznie, elektronicznie lub w Citibank Online 
przelewem wypełnionym automatycznie.

Regulamin Kart Kredytowych 
Rozdział XV Postanowienia końcowe

§ 25 pkt. 1

Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, 
w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn, 
w przypadku:
b) zmiany zakresu lub sposobu świadczenia usług, 
do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez 
wprowadzenie nowych produktów albo wycofanie lub 
zmianę cech dotychczasowych usług, o ile zmiana nie 
narusza interesu Klienta.

Powód zmiany :

Dodanie możliwości dokonywania transakcji– przelewem 
wypełnionym automatycznie poprzez Pay by link, który 
nie wiąże się z naliczeniem prowizji.

Rozdział IV Zasady używania Karty

§ 7

22. Bank udostępnia Klientom zabezpieczanie Transakcji 
internetowych w postaci Zabezpieczenia 3D Secure. w sytuacji, 
gdy Odbiorca Transakcji dokonywanej za pośrednictwem sieci 
Internet wymaga dodatkowej weryfikacji Hasłem 3D Secure, 
do jej dokonania konieczne może być wprowadzenie Hasła 3D 
Secure. o wprowadzeniu zabezpieczenia transakcji Hasłem 
3D Secure decyduje Odbiorca, na rzecz którego została 
przeprowadzona Transakcja.

Rozdział IV Zasady używania Karty

§ 7

22. Bank udostępnia Klientom zabezpieczanie Transakcji 
internetowych w postaci Zabezpieczenia 3D Secure. 
w sytuacji, gdy Odbiorca Transakcji dokonywanej za 
pośrednictwem sieci Internet wymaga dodatkowej 
weryfikacji Hasłem 3D Secure, do jej dokonania konieczne 
może być wprowadzenie Hasła 3D Secure. o wprowadzeniu 
zabezpieczenia transakcji Hasłem 3D Secure decyduje 
Odbiorca, na rzecz którego została przeprowadzona 
Transakcja. Pięciokrotne błędne wprowadzenie Hasła 3D 
Secure powoduje zablokowanie możliwości wpisania Hasła 
i wymaga kontaktu z CitiPhone, który w tym przypadku nie 
wiąże się z koniecznością aktywacji Serwisu bankowości 
telefonicznej CitiPhone.

Regulamin Kart Kredytowych 
Rozdział XV Postanowienia końcowe

§ 25 pkt. 1

Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, 
w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn, 
w przypadku:
b) zmiany zakresu lub sposobu świadczenia usług, 
do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez 
wprowadzenie nowych produktów albo wycofanie lub 
zmianę cech dotychczasowych usług, o ile zmiana nie 
narusza interesu Klienta.

Powód zmiany:

Modyfikacja procesu 3D Secure poprzez dodanie 
blokady hasła po pięciokrotnym błędnym wpisaniu, 
w celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji. 



Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Przesłanka do zmiany Podstawa faktyczna i prawna

Rozdział IV Zasady używania Karty

§ 7

23. w przypadku, gdy wypłata środków pieniężnych w formie 
przelewu, o której mowa w ust. 22 powyżej, przeznaczona jest 
na dokonanie przez Klienta/Użytkownika okresowej zapłaty 
rachunków obejmujących wydatki związane z użytkowaniem 
domu lub mieszkania, na rzecz usługodawców świadczących 
wymienione usługi w ramach swojej podstawowej działalności 
(takie jak czynsz, fundusz remontowy, ochrona, wywóz 
nieczystości, podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie 
wieczyste, opłata za gaz, prąd, wodę, ogrzewanie, telewizję, 
Internet, telefon stacjonarny lub komórkowy), opłaty z tytułu polis 
ubezpieczeniowych oraz za naukę w szkołach, lub dokonywana 
jest z wykorzystaniem funkcji FotoKasa, Transakcja taka podlega 
spłacie i naliczeniu opłat, prowizji oraz odsetek jak Transakcja 
bezgotówkowa, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 24 poniżej.

24. Jeżeli dokonana przez Klienta/Użytkownika wypłata 
środków pieniężnych w formie przelewu, o której mowa w ust. 
23 powyżej, nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 23 
powyżej, Transakcja taka będzie stanowić wypłatę na dowolny cel, 
w szczególności podlegać będzie spłacie i naliczeniu opłat, prowizji 
oraz odsetek jak Transakcja gotówkowa.

Usunięcie zapisów odnoszących się do wycofanej usługi 
możliwości zapłaty rachunków w ramach przelewów 
bezgotówkowych.

Regulamin Kart Kredytowych 
Rozdział XV Postanowienia końcowe

§ 25 pkt. 1

Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, 
w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn, 
w przypadku:

b) zmiany zakresu lub sposobu świadczenia usług, 
do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez 
wprowadzenie nowych produktów albo wycofanie lub 
zmianę cech dotychczasowych usług, o ile zmiana nie 
narusza interesu Klienta.

W związku z:

Rozdział VI Opłaty, prowizje, oprocentowanie

§11 pkt. 6

6. Bank jest uprawniony do zmiany Tabeli Opłat 
i Prowizji w zakresie podwyższenia bądź wprowadzenia 
nowych opłat lub prowizji. Powiadomienie o zmianie nie 
może nastąpić później niż 6 miesięcy od wystąpienia 
którejkolwiek z niżej wymienionych okoliczności:

d) wystąpienia inflacji (wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych) w wysokości co najmniej 0,25% za 
poprzedni miesiąc kalendarzowy, liczonej rok do roku, 
publikowanej przez Główny Urząd Statystyczny.

Powód zmiany:

Bank podjął decyzję o zaprzestaniu oferowania Klientom 
możliwości zapłaty rachunków w ramach przelewów 
bezgotówkowych, nie obciążonych prowizją. Klient 
nadal będzie mógł wykonać przelew z rachunku karty 
kredytowej, jednak taki przelew będzie podlegał 
naliczeniu prowizji i odsetek jak Transakcja gotówkowa.

Rozdział IV Zasady używania Karty

§ 7

25. Klient może zlecić Bankowi realizację przelewu z Rachunku 
Karty w następujący sposób:

a) przez CitiPhone,

b) przez Citibank Online, przy czym realizacja przelewu może 
wymagać uprzedniego dodania Odbiorcy przelewu w CitiPhone. 
Dyspozycja dodania Odbiorcy nie wiąże się z poniesieniem 
opłaty za możliwość korzystania przez Klienta z Serwisu 
bankowości telefonicznej,

c) w Oddziale,

d) za pomocą wiadomości tekstowych SMS, z zastrzeżeniem § 15, 
ustęp 2 i 3.

Rozdział IV Zasady używania Karty

§ 7

25. Klient może zlecić Bankowi realizację przelewu 
z Rachunku Karty w następujący sposób:

a) przez CitiPhone,

b) przez Citibank Online, 

c) w Oddziale,

d) za pomocą wiadomości tekstowych SMS, z zastrzeżeniem 
§ 15, ustęp 2 i 3.

Usunięcie zapisów odnoszących się do wycofanej usługi 
możliwości zapłaty rachunków w ramach przelewów 
bezgotówkowych.

Rozdział X Serwis bankowości telefonicznej CitiPhone 
i internetowej Citibank Online

§ 16

8. Za pomocą Automatycznego Bankiera Klient może:

a) sprawdzić saldo zadłużenia,

b) sprawdzić dostępny limit środków na Karcie kredytowej,

c) sprawdzić ostatnie 10 Transakcji na Karcie kredytowej,

d) spłacić zadłużenie na Karcie kredytowej (jeśli posiada rachunek 
bankowy w Banku Handlowym w Warszawie S.A.),

e) wykonać płatność na zdefiniowanego odbiorcę przelewu, 
o którym mowa w § 7 ust 23

e) zmienić 4-cyfrowyy PIN.

Rozdział X Serwis bankowości telefonicznej CitiPhone 
i internetowej Citibank Online

§ 16

8. Za pomocą Automatycznego Bankiera Klient może:

a) sprawdzić saldo zadłużenia,

b) sprawdzić dostępny limit środków na Karcie kredytowej,

c) sprawdzić ostatnie 10 Transakcji na Karcie kredytowej,

d) spłacić zadłużenie na Karcie kredytowej (jeśli posiada 
rachunek bankowy w Banku Handlowym w Warszawie S.A.),

e) zmienić 4-cyfrowyy PIN.

Usunięcie zapisów odnoszących się do wycofanej usługi 
możliwości zapłaty rachunków w ramach przelewów 
bezgotówkowych.



Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Przesłanka do zmiany Podstawa faktyczna i prawna

Rozdział XIII Plan spłat ratalnych „Komfort” § 20

9. Klient może również skorzystać z Planu spłat ratalnych 
„Komfort” poprzez zaakceptowanie warunków przesłanych 
Klientowi za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS i/lub 
wiadomości elektronicznej e–mail na Główny numer telefonu 
komórkowego i/lub Główny adres poczty elektronicznej. 
Wiadomość tekstowa SMS/wiadomość elektroniczna e–mail 
w zależności od rodzaju oferty będą zawierały: 

a) 4 ostatnie cyfry numeru Karty, na której usługa będzie 
wykonana; 

b) kwotę, jaką Klient może przenieść do Planu spłat ratalnych 
„Komfort”; 

c) liczbę rat; 

d) wysokość oprocentowania, z podaniem czy jest zmienne, czy 
stałe; 

e) kwotę/y prowizji;

 f) wysokość opłaty operacyjnej;

 g) wysokość miesięcznej raty;

 h) numer konta, na który zostanie wykonany przelew. 

10. Klient składa dyspozycję skorzystania z Planu spłat ratalnych 
„Komfort”, poprzez: a) odpowiedź na przesłane przez Bank 
wiadomości SMS/wiadomości elektroniczne, zawierające dane 
wymagane w treści przesłanych przez Bank wiadomości SMS/
wiadomości elektronicznych, lub b) zaakceptowanie oferty 
przesłanej przez Bank za pomocą.

Rozdział XIII Plan spłat ratalnych „Komfort” § 20

9. Klient może uzgodnić z Bankiem skorzystanie z Planu 
poprzez zawarcie Porozumienia w CitiPhone lub Citibank 
Online albo poprzez akceptację oferty Banku, przesłanej 
w formie wiadomości SMS lub wiadomości elektronicznej 
e-mail na Główny numer telefonu komórkowego i/lub 
Główny adres poczty elektronicznej Klienta. Akceptacja 
oferty otrzymanej poprzez SMS lub e-mail następuje 
poprzez:

a) odesłanie danych wymaganych w treści przesłanych 
przez Bank wiadomości SMS/wiadomości elektronicznych 
e-mail dotyczących oferty, lub

b) potwierdzenie jej przyjęcia na dedykowanej stronie 
internetowej Banku, do której adres / link będzie 
przesłany w wiadomości SMS lub wiadomości e-mai, przy 
czym jeśli Planem ma być objęty przelew z Rachunku 
Karty, potwierdzenie wymaga podania hasła przesłanego 
przez Bank na Główny numer telefonu komórkowego 
Klienta. 

10.Wiadomość tekstowa SMS/wiadomość elektroniczna 
e–mail będzie zawierać dane, dobrane w zależności od 
rodzaju oferty:

a) 4 ostatnie cyfry numeru Karty, na której usługa będzie 
wykonana;

b) kwotę, jaką Klient może przenieść do Planu spłat 
ratalnych „Komfort”;

c) liczbę rat;

d) wysokość oprocentowania, z podaniem czy jest 
zmienne, czy stałe;

e) kwotę/y prowizji;

f) wysokość opłaty operacyjnej;

g) wysokość miesięcznej raty;

h) numer konta, na który zostanie wykonany przelew.

 Regulamin Kart Kredytowych 
Rozdział XV Postanowienia końcowe

§ 25 pkt. 1

Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, 
w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn, 
w przypadku:

b) zmiany zakresu lub sposobu świadczenia usług, 
do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez 
wprowadzenie nowych produktów albo wycofanie lub 
zmianę cech dotychczasowych usług, o ile zmiana nie 
narusza interesu Klienta.

Powód zmiany;

Dodanie możliwości skorzystania z oferty Planu spłat 
ratalnych „Komfort” bez konieczności logowania 
do bankowości elektronicznej Citibank Online. po 
otrzymaniu w wiadomości sms lub email zawierającej 
niezbędne informacje. 

Rozdział XV Postanowienia końcowe

§ 23

2. Klienci posiadający Kartę główną typu Karta Kredytowa 
Citibank Platinum objęci są ofertą Klubu Karty Kredytowej 
Citibank Platinum, zwanego również Klubem Citibank Platinum. 
Klientów posiadających Kartę główną typu Karta Kredytowa 
Citibank Platinum Bank będzie informował o tej ofercie 
w odrębnym trybie.

Usunięcie zapisów dotyczących Klubu Karty Kredytowej 
Citibank Platinum 

Regulamin Kart Kredytowych 
Rozdział XV Postanowienia końcowe

§ 25 pkt. 1

 Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, 
w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn, 
w przypadku:

b) zmiany zakresu lub sposobu świadczenia usług, 
do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez 
wprowadzenie nowych produktów albo wycofanie lub 
zmianę cech dotychczasowych usług, o ile zmiana nie 
narusza interesu Klienta.

Bank zaprzestaje z dniem 1 sierpnia oferowania 
programu Klubu Citibank Platinum.

Rozdział i Postanowienia ogólne §1 pkt. 10, pkt. 33, pkt.45
Rozdział III Karty dodatkowe oraz Nośniki zbliżeniowe §5 pkt. 4
Rozdział IV Zasady używania karty §7 pkt. 27    
Rozdział VIII Ochrona i zakres odpowiedzialności §13 pkt. 6
Rozdział XIII Plan spłat ratalnych „Komfort” §20 pkt. 1, 2, 3 i 5
Rozdział XV Postanowienia końcowe §25 pkt. 5

Zmiany o charakterze redakcyjnym nie wpływające 
na prawa i obowiązki Klienta. Wszystkie zmiany są 
zaznaczone w dokumentach na stronie Banku.



Wykaz zmian w zapisach Tabeli Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r.

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Przesłanka do zmiany Podstawa faktyczna i prawna

Limit pojedynczego przelewu bezgotówkowego dokonywanego u 
doradcy w CitiPhone dla kart Citibank Silver, Citibank-LOT Silver, 
Citibank-BP PAYBACK Silver, Citibank-Elle, Miejska,Citibank Student 
– 1500 zł, dla kart Citibank Gold, Citibank-LOT Gold, Citibank-BP 
PAYBACK Gold, Citibank Platinum, Citibank-LOT Platinum, Citibank 
World MasterCard,Citibank PremierMiles – 3000 zł, a dla kart 
Citibank MasterCard World Signia Ultime/Citibank World Elite 
MasterCard Ultime – 10 000 zł.

Usunięty

Regulamin Kart Kredytowych 
Rozdział VI Opłaty, prowizje, oprocentowanie

§11 pkt. 6

Bank jest uprawniony do zmiany Tabeli Opłat i Prowizji 
w zakresie podwyższenia bądź wprowadzenia nowych 
opłat lub prowizji. Powiadomienie o zmianie nie 
może nastąpić później niż 6 miesięcy od wystąpienia 
którejkolwiek z niżej wymienionych okoliczności:

d) wystąpienia inflacji (wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych) w wysokości co najmniej 0,25% za 
poprzedni miesiąc kalendarzowy, liczonej rok do roku, 
publikowanej przez Główny Urząd Statystyczny.

W odpowiedzi na wyższe odczyty inflacji w miesiącu 
kwietniu, która wzrosła o  2% w ujęciu rocznym 
i 0,3% w ujęciu miesięcznym, Bank podjął decyzję 
o zaprzestaniu oferowania Klientom możliwości zapłaty 
rachunków w ramach przelewów bezgotówkowych, 
których wykonanie nie wiąże się z prowizją. Klient 
nadal będzie mógł wykonać przelew z rachunku karty 
kredytowej, jednak każdy przelew będzie traktowany 
jako transakcja gotówkowa i będzie podlegał naliczeniu 
prowizji i odsetek jak Transakcja gotówkowa.

Limit pojedynczego przelewu bezgotówkowego dokonywanego 
w Automatycznym Bankierze/przez Citibank Online dla kart Citibank 
Silver, Citibank-LOT Silver, Citibank-BP PAYBACK Silver, Citibank-Elle, 
Miejska,Citibank Student – 5000 zł, dla kart Citibank Gold, Citibank-
LOT Gold, Citibank-BP PAYBACK Gold,

Citibank Platinum, Citibank-LOT Platinum, Citibank World 
MasterCard, Citibank PremierMiles 

Citibank MasterCard World Signia Ultime/Citibank World Elite 
MasterCard Ultime – 10 000 zł.

Dzienny limit przelewów bezgotówkowych dla kart Citibank Silver, 
Citibank-LOT Silver, Citibank-BP PAYBACK Silver, Citibank-Elle, 
Miejska,Citibank Student – 5000 zł, dla kart Citibank Gold, Citibank-
LOT Gold, Citibank-BP PAYBACK Gold,

Citibank Platinum, Citibank-LOT Platinum, Citibank World 
MasterCard,Citibank PremierMiles 

Citibank MasterCard World Signia Ultime/Citibank World Elite 
MasterCard Ultime – 10 000 zł.

Opłata za wykonanie przelewu bezgotówkowego u Doradcy 
w CitiPhone – 3 zł.

Opłata za ustawienie dyspozycji przelewu bezgotówkowego 
w CitiPhone – bez opłat.

Dzienny limit wypłat gotówkowych – do wysokości indywidualnego 
limitu.

Opłata za wykonanie przelewu bezgotówkowego poprzez Citibank 
Online - bez opłat.

Opłata za wykonanie przelewu bezgotówkowego w Automatycznym 
Bankierze - bez opłat.

Prowizja za Transakcję gotówkową przy użyciu Karty oraz przelew 
z Rachunku Karty – 6% wartości Transakcji nie mniej niż 10 zł.

Prowizja za Transakcję gotówkową przy użyciu Karty 
oraz przelew z Rachunku Karty – 8% wartości Transakcji 
nie mniej niż 10 zł.

W odpowiedzi na wyższe odczyty inflacji w miesiącu 
kwietniu, która wzrosła o  2% w ujęciu rocznym 
i 0,3% w ujęciu miesięcznym, Bank podjął decyzję 
o podwyższeniu Prowizji od transakcji gotówkowych przy 
użyciu Karty oraz przelewów z Rachunku Karty.

Brak opłaty
Opłata za spłatę zadłużenia z Karty w bankomacie  
– 10 zł.

W odpowiedzi na wyższe odczyty inflacji w miesiącu 
kwietniu, która wzrosła o  2% w ujęciu rocznym 
i 0,3% w ujęciu miesięcznym, Bank podjął decyzję 
o wprowadzeniu Opłaty za spłatę karty w bankomacie.



Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Przesłanka do zmiany Podstawa faktyczna i prawna

Opłata za spłatę zadłużenia z Karty w Oddziale – 10 zł. Opłata za spłatę zadłużenia z Karty w Oddziale – 20 zł.

Regulamin Kart Kredytowych 
Rozdział VI Opłaty, prowizje, oprocentowanie

§11 pkt. 6

Bank jest uprawniony do zmiany Tabeli Opłat i Prowizji 
w zakresie podwyższenia bądź wprowadzenia nowych 
opłat lub prowizji. Powiadomienie o zmianie nie 
może nastąpić później niż 6 miesięcy od wystąpienia 
którejkolwiek z niżej wymienionych okoliczności:

d) wystąpienia inflacji (wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych) w wysokości co najmniej 0,25% za 
poprzedni miesiąc kalendarzowy, liczonej rok do roku, 
publikowanej przez Główny Urząd Statystyczny.

W odpowiedzi na wyższe odczyty inflacji w miesiącu 
kwietniu, która wzrosła o  2% w ujęciu rocznym 
i 0,3% w ujęciu miesięcznym, Bank podjął decyzję 
o podwyższeniu Opłaty za spłatę zadłużenia Karty 
w Oddziale.

Brak prowizji

Prowizja od Transakcji przewalutowanej dynamicznie 
z waluty oryginalnej na walutę rachunku Karty (PLN) 
w momencie dokonania Transakcji (obowiązuje od dnia 
1 września 2017) – 2%.

W odpowiedzi na wyższe odczyty inflacji w miesiącu 
kwietniu, która wzrosła o  2% w ujęciu rocznym 
i 0,3% w ujęciu miesięcznym, Bank podjął decyzję 
o wprowadzeniu Prowizji od Transakcji przewalutowanej 
dynamicznie dokonanych od 01.09.2017 r. 

Transakcja przewalutowana dynamicznie jest to 
transakcja zagraniczna, w przypadku której Klient 
w momencie jej dokonania korzysta z przewalutowania 
transakcji z waluty oryginalnej na walutę rachunku Karty 
(PLN) po kursie walutowym Odbiorcy. w przypadku 
transakcji internetowych, w których nie dochodzi 
do przewalutowania w momencie dokonywania 
transakcji, a kwota transakcji jest prezentowana 
wyłącznie w walucie Karty wówczas transakcja taka 
nie jest traktowana jako Transakcja przewalutowana 
dynamicznie i nie będzie wiązała się z naliczeniem 
Prowizji – niezależnie od miejsca położenia siedziby 
Odbiorcy.

Brak opłaty
Opłata za przesłanie kopii Wyciągu mającego więcej niż 
1 miesiąc w  wersji pdf na życzenie Klienta – 5 zł.

Regulamin Kart Kredytowych 
Rozdział VI Opłaty, prowizje, oprocentowanie

§11 pkt. 6

Bank jest uprawniony do zmiany Tabeli Opłat i Prowizji 
w zakresie podwyższenia bądź wprowadzenia nowych 
opłat lub prowizji. Powiadomienie o zmianie nie 
może nastąpić później niż 6 miesięcy od wystąpienia 
którejkolwiek z niżej wymienionych okoliczności:

a) wprowadzenia nowych lub zmiany zakresu 
dotychczas świadczonych usług, w celu należytego 
wykonywania Umowy, zgodnie z zasadami określonymi 
w Umowie, przy czym zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji 
będą dotyczyły wyłącznie wprowadzanych lub 
zmienianych usług,

Bank podjął decyzję o wprowadzeniu nowej usługi 
- wyciągi starsze niż 1 miesiąc w formie pdf będą na 
prośbę Klienta przesyłane na adres email. Opłata będzie 
pobierana wyłącznie w przypadkach, gdy Bank będzie 
przygotowywał wyciągi na życzenie Klienta. Wyciągi 
wygenerowane samodzielnie w Serwisie bankowości 
internetowej Citibank Online nie będą wiązały się 
z naliczeniem opłaty.


