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Wykaz zmian w Tabeli Opłat i Prowizji dla Konta Osobistego typu CitiKonto 

Od dnia 20.08.2020 r. produkt wycofany z oferty. 

 Możliwe będzie pełne korzystanie z Konta Osobistego typu CitiKonto na warunkach wskazanych w Umowie, jednak nowe Umowy  

nie będą zawierane, nie będzie również możliwa zmiana typu Konta Osobistego na CitiKonto. 

do 19.08.2020 r. 

1.2. Konto 
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego 
Subkonta walutowego 

3 PLN 

od 20.08.2020 r. 

1.2.2. Konto  
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego 
Subkonta walutowego 
w walucie obcej EUR 
 

dla Subkont walutowych otwartych do dnia 19.08.2020 r. 
3 PLN 

dla Subkont walutowych otwartych od dnia 20.08.2020 r., 
gdy w danym miesiącu średnie saldo na rachunku 
Subkonta walutowego prowadzonego w EUR wynosi: 
powyżej 100 000 EUR                                  180 PLN      
od 50 001 do 100 000 EUR                            90 PLN 
od 20 001 do 50 000 EUR                              36 PLN 
od 10 001 do 20 000 EUR                              18 PLN 
w pozostałych przypadkach                             0 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 31. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 

13. (…) Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat  
w przypadku:  
(…) d) wystąpienia inflacji (wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) na poziomie minimum 0,25% liczonej rok do roku, 
publikowanej za poprzedni miesiąc kalendarzowy przez Główny Urząd Statystyczny przy czym zmiana którejkolwiek pozycji  
z TOiP w takim przypadku nie może być wyższa niż o 200% w stosunku do dotychczasowej wysokości. Bank jest uprawniony 
do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. 
 
Powód zmiany 

Odczyt  inflacji opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny za miesiąc luty 2020 r., która wzrosła o 4,7% w ujęciu rocznym. 

do 19.08.2020 r. 

1.3. Konto 
opłata miesięczna za dostęp do usługi bankowości telefonicznej 
CitiPhone 

6 PLN 

od 20.08.2020 r. 

1.3. Konto 
opłata miesięczna za dostęp do usługi bankowości telefonicznej 
CitiPhone 

9 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 31. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 

13. (…) Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat  
w przypadku:  
(…) d) wystąpienia inflacji (wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) na poziom ie minimum 0,25% liczonej rok do roku, 
publikowanej za poprzedni miesiąc kalendarzowy przez Główny Urząd Statystyczny przy czym zmiana którejkolwiek pozycji  
z TOiP w takim przypadku nie może być wyższa niż o 200% w stosunku do dotychczasowej wysokości. Bank jest uprawniony 
do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. 
 
Powód zmiany 

Odczyt  inflacji opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny za miesiąc luty 2020 r., która wzrosła o 4,7% w ujęciu rocznym. 
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do 19.08.2020 r. 

2.2. Citicard 
opłata za obsługę karty debetowej - Nośnik Zbliżeniowy w 
formie naklejki 

5 PLN 

od 20.08.2020 r. 

2.2. Citicard 
opłata za obsługę karty debetowej - Nośnik Zbliżeniowy w 
formie naklejki – od dnia 20.08.2020 r. usługa wycofana z oferty 

5 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. POSTANOWIENIA RÓŻNE 

19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:  
(…) e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi. 
 
Powód zmiany 

Wycofanie usługi z oferty Banku. 

do 19.08.2020 r. 

2.3.Citicard 
Citicard – wymiana na wniosek Klienta 

20 PLN 

od 20.08.2020 r. 

2.3.Citicard 
Citicard – wymiana na wniosek Klienta 

30 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 31. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 

13. (…) Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat  
w przypadku:  
(…) d) wystąpienia inflacji (wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) na poziomie minimum 0,25% liczonej rok do roku, 
publikowanej za poprzedni miesiąc kalendarzowy przez Główny Urząd Statystyczny przy czym zmiana którejkolwiek pozycji  
z TOiP w takim przypadku nie może być wyższa niż o 200% w stosunku do dotychczasowej wysokości. Bank jest uprawniony 
do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. 
 
Powód zmiany 

Odczyt  inflacji opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny za miesiąc luty 2020 r., która wzrosła o 4,7% w ujęciu rocznym. 

do 19.08.2020 r. 

2.4. Citicard 
Citi Global Wallet 

Usługa nie jest dostępna 

od 20.08.2020 r. 

2.4. Citicard 
Citi Global Wallet 

0 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. POSTANOWIENIA RÓŻNE 

19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem,  
o ile zmiana nie narusza interesu Klienta,  
 
Powód zmiany 

Uruchomienie usługi. 

do 19.08.2020 r. 

4.2.2.1. Polecenie przelewu wewnętrznego w euro lub innej 
walucie obcej, polecenie przelewu w walucie obcej, polecenie 
przelewu SEPA, polecenie przelewu transgranicznego w 
złotych, polecenie przelewu transgranicznego w walucie obcej, 

15 PLN 
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polecenie przelewu transgranicznego w euro 
Polecenie przelewu w walucie obcej z wyjątkiem Poleceń 
przelewu określonych w pkt 4.1, polecenie przelewu SEPA, 
polecenie przelewu transgranicznego w złotych, polecenie 
przelewu transgranicznego  
w walucie obcej, polecenie przelewu transgranicznego w euro 
u Doradcy w usłudze bankowości telefonicznej CitiPhone oraz w 
Oddziale Banku 
Polecenie przelewu SEPA (EUR) 

od 20.08.2020 r. 

4.2.2.1. Polecenie przelewu wewnętrznego w euro lub innej 
walucie obcej, polecenie przelewu w walucie obcej, polecenie 
przelewu SEPA, polecenie przelewu transgranicznego w 
złotych, polecenie przelewu transgranicznego w walucie obcej, 
polecenie przelewu transgranicznego w euro 
Polecenie przelewu w walucie obcej z wyjątkiem Poleceń 
przelewu określonych w pkt 4.1, polecenie przelewu SEPA, 
polecenie przelewu transgranicznego w złotych, polecenie 
przelewu transgranicznego  
w walucie obcej, polecenie przelewu transgranicznego w euro 
u Doradcy w usłudze bankowości telefonicznej CitiPhone lub w 
Oddziale Banku 
Polecenie przelewu SEPA (EUR) 

20 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 31. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 

13. (…) Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat  
w przypadku:  
(…) d) wystąpienia inflacji (wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) na poziomie minimum 0,25% liczonej rok do roku, 
publikowanej za poprzedni miesiąc kalendarzowy przez Główny Urząd Statystyczny przy czym zmiana którejkolwiek pozycji  
z TOiP w takim przypadku nie może być wyższa niż o 200% w stosunku do dotychczasowej wysokości. Bank jest uprawniony 
do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. 
 
Powód zmiany 

Odczyt  inflacji opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny za miesiąc luty 2020 r., która wzrosła o 4,7% w ujęciu rocznym. 

do 19.08.2020 r. 

4.2.3. Polecenie przelewu wewnętrznego w euro lub innej 
walucie obcej, polecenie przelewu w walucie obcej, polecenie 
przelewu SEPA, polecenie przelewu transgranicznego w 
złotych, polecenie przelewu transgranicznego w walucie obcej, 
polecenie przelewu transgranicznego w euro 
Polecenie przelewu w walucie obcej z wyjątkiem Poleceń 
przelewu określonych w pkt 4.1, polecenie przelewu SEPA, 
polecenie przelewu transgranicznego w złotych, polecenie 
przelewu transgranicznego  
w walucie obcej, polecenie przelewu transgranicznego w euro 
dodatkowa opłata dla polecenia przelewu w walucie obcej, 
polecenia przelewu transgranicznego w walucie obcej, 
polecenia przelewu transgranicznego w euro z instrukcją 
kosztową Nadawca (OUR) stanowiąca pokrycie kosztów 
podmiotów pośredniczących w wykonaniu przelewu lub banku 
Odbiorcy (poza EOG) 
 

70 PLN 

od 20.08.2020 r. 

4.2.3. Polecenie przelewu wewnętrznego w euro lub innej 
walucie obcej, polecenie przelewu w walucie obcej, polecenie 
przelewu SEPA, polecenie przelewu transgranicznego w 
złotych, polecenie przelewu transgranicznego w walucie obcej, 
polecenie przelewu transgranicznego w euro 
Polecenie przelewu w walucie obcej z wyjątkiem Poleceń 
przelewu określonych w pkt 4.1, polecenie przelewu SEPA, 
polecenie przelewu transgranicznego w złotych, polecenie 
przelewu transgranicznego  
w walucie obcej, polecenie przelewu transgranicznego w euro 
dodatkowa opłata dla polecenia przelewu w walucie obcej, 

85 PLN 
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polecenia przelewu transgranicznego w walucie obcej, 
polecenia przelewu transgranicznego w euro z instrukcją 
kosztową Nadawca (OUR) stanowiąca pokrycie kosztów 
podmiotów pośredniczących w wykonaniu przelewu lub banku 
Odbiorcy (poza EOG) 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 31. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 

13. (…) Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat  
w przypadku:  
(…) d) wystąpienia inflacji (wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) na poziomie minimum 0,25% liczonej rok do roku, 
publikowanej za poprzedni miesiąc kalendarzowy przez Główny Urząd Statystyczny przy czym zmiana którejkolwiek pozycji  
z TOiP w takim przypadku nie może być wyższa niż o 200% w stosunku do dotychczasowej wysokości. Bank jest uprawniony 
do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. 
 
Powód zmiany 

Odczyt  inflacji opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny za miesiąc luty 2020 r., która wzrosła o 4,7% w ujęciu rocznym. 

do 19.08.2020 r. 

5.3. Polecenie zapłaty, w tym polecenie zapłaty w złotych  
i polecenie zapłaty SEPA i zlecenia stałe 
zlecenie stałe - utworzenie/ zmiana/odwołanie u Doradcy  
w usłudze bankowości telefonicznej CitiPhone oraz w Oddziale 
Banku 

3 PLN 

od 20.08.2020 r. 

5.3. Polecenie zapłaty, w tym polecenie zapłaty w złotych  
i polecenie zapłaty SEPA i zlecenia stałe 
zlecenie stałe - utworzenie/ zmiana/odwołanie u Doradcy  
w usłudze bankowości telefonicznej CitiPhone lub w Oddziale 
Banku 

7,50 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 31. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 

13. (…) Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat  
w przypadku:  
(…) d) wystąpienia inflacji (wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) na poziomie minimum 0,25% liczonej rok do roku, 
publikowanej za poprzedni miesiąc kalendarzowy przez Główny Urząd Statystyczny przy czym zmiana którejkolwiek pozycji  
z TOiP w takim przypadku nie może być wyższa niż o 200% w stosunku do dotychczasowej wysokości. Bank jest uprawniony 
do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. 
 
Powód zmiany 

Odczyt  inflacji opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny za miesiąc luty 2020 r., która wzrosła o 4,7% w ujęciu rocznym. 

do 19.08.2020 r. 

11.5. Tabela limitów transakcji 
limit kwotowy dla jednorazowej Transakcji zbliżeniowej 
przeprowadzonej na terenie Polski bez konieczności użycia 
PIN, ustalany przez organizacje płatnicze 
 

50 PLN 

od 20.08.2020 r. 

11.5. Tabela limitów transakcji 
limit kwotowy dla jednorazowej Transakcji zbliżeniowej 
przeprowadzonej na terenie Polski bez konieczności użycia 
PIN, ustalany przez organizacje płatnicze 

100 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. POSTANOWIENIA RÓŻNE 

19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem,  
o ile zmiana nie narusza interesu Klienta,  



 

 
6 
 

 
Powód zmiany:   Bank dostosował zapisy w Tabeli Limitów Transakcji do już wprowadzonej przez organizacje płatnicze zmiany 

w zakresie zwiększenia limitu kwotowego dla jednorazowej Transakcji zbliżeniowej przeprowadzonej na terenie Polski  
bez konieczności użycia PIN lub podpisu Klienta z wysokości 50 zł na 100 zł. 
 

do 19.08.2020 r. 

11.6. Tabela limitów transakcji  
dzienny maksymalny sumaryczny limit transakcji zbliżeniowych 
niewymagających podania PIN-u (transakcja autoryzowana 
kodem PIN odnawia limit) 
 

150 PLN 

od 20.08.2020 r. 

11.6. Tabela limitów transakcji  
dzienny maksymalny sumaryczny limit transakcji zbliżeniowych 
niewymagających podania PIN-u (transakcja autoryzowana 
kodem PIN odnawia limit) 
 

300 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. POSTANOWIENIA RÓŻNE 

19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:  
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem,  
o ile zmiana nie narusza interesu Klienta,  

 
Powód zmiany 

Bank podjął decyzję o podwyższeniu limitu. 

do 19.08.2020 r. 

11.8. Tabela limitów transakcji 
maksymalny dzienny limit kwotowy dla sumy Zleceń Płatniczych 
składanych w usłudze bankowości elektronicznej Citibank 
Online i Citi Mobile (nie dotyczy Zleceń Płatniczych pomiędzy 
własnymi rachunkami oraz Zleceń wymagających 
telefonicznego potwierdzenia) 

100 000 PLN 

od 20.08.2020 r. 

11.8. Tabela limitów transakcji 
maksymalny dzienny limit kwotowy dla sumy Zleceń Płatniczych 
składanych w usłudze bankowości elektronicznej Citibank 
Online i Citi Mobile (nie dotyczy Zleceń Płatniczych pomiędzy 
własnymi rachunkami oraz Zleceń wymagających 
telefonicznego potwierdzenia) 

200 000 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. POSTANOWIENIA RÓŻNE 

19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:  
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem,  
o ile zmiana nie narusza interesu Klienta,  

 
Powód zmiany  

Bank podjął decyzję o podwyższeniu limitu. 

do 19.08.2020 r. 

Brak zapisu 
 

od 20.08.2020 r. 

11.13. Tabela limitów transakcji  
Limit kwotowy dla jednorazowego polecenia przelewu, 
polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA  
i polecenia przelewu w walucie obcej zlecanego u Doradcy  
w usłudze bankowości telefonicznej CitiPhone lub w Oddziale 
Banku 

równowartość 10 000 000 USD w walucie,  
w której zlecane jest polecenie przelewu 
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Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. POSTANOWIENIA RÓŻNE 

19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:  
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem,  
o ile zmiana nie narusza interesu Klienta,  

 
Powód zmiany  

Bank ze względu na bezpieczeństwo transakcji podjął decyzję o wprowadzeniu dodatkowego limitu.  

   
  Pozostałe zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji mają charakter redakcyjny i porządkujący.  
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Wykaz zmian w Tabeli Opłat i Prowizji dla Konta Osobistego typu Citi Priority 

do 19.08.2020 r. 

1.1. Konto  
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego 
Konta Osobistego w PLN lub Rachunku 
Oszczędnościowego 

dla kont otwartych od 8.08.2018 r. lub których typ Konta 
Osobistego został zmieniony na Citi Priority od 8.08.2018 r.,  
0 PLN, gdy w danym miesiącu średnie saldo na wszystkich 
rachunkach min. 30 000 PLN LUB wpływy na Konto 
Osobiste min. 5 000 PLN;  
 
dla kont otwartych do 7.08.2018 r.  
0 PLN, gdy w danym miesiącu średnie saldo na wszystkich 
rachunkach min. 30 000 PLN LUB wpływy na Konto 
Osobiste min. 5 000 PLN ORAZ Klient posiada aktywowaną 
główną Kartę Kredytową Citibank lub ma zawartą umowę 
o kredyt oferowany przez Bank konsumentom;  
 
30 PLN w pozostałych przypadkach 

od 20.08.2020 r. 

1.1. Konto  
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego 
Konta Osobistego w PLN lub Rachunku 
Oszczędnościowego 

0 PLN, gdy w danym miesiącu suma transakcji 
bezgotówkowych w punktach usługowo – handlowych 
dokonanych Citicard min. 500 PLN 
ORAZ 
gdy w danym miesiącu średnie saldo na wszystkich 
rachunkach min. 30 000 PLN LUB wpływy na Konto 
Osobiste min. 5 000 PLN; 
9 PLN, gdy w danym miesiącu suma transakcji 
bezgotówkowych w punktach usługowo – handlowych 
dokonanych Citicard poniżej 500 PLN 
ORAZ 
gdy w danym miesiącu średnie saldo na wszystkich 
rachunkach min. 30 000 PLN LUB wpływy na Konto 
Osobiste min. 5 000 PLN; 
40 PLN, gdy w danym miesiącu suma transakcji 
bezgotówkowych w punktach usługowo – handlowych 
dokonanych Citicard min. 500 PLN 
ORAZ 
gdy w danym miesiącu średnie saldo na wszystkich 
rachunkach poniżej 30 000 PLN i wpływy na Konto Osobiste 
poniżej 5 000 PLN; 
49 PLN, w pozostałych przypadkach 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 31. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 

13. (…) Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat  
w przypadku:  
(…) d) wystąpienia inflacji (wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) na poziomie minimum 0,25% liczonej rok do roku, 
publikowanej za poprzedni miesiąc kalendarzowy przez Główny Urząd Statystyczny przy czym zmiana którejkolwiek pozycji  
z TOiP w takim przypadku nie może być wyższa niż o 200% w stosunku do dotychczasowej wysokości. Bank jest uprawniony 
do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. 
 
Powód zmiany 

Odczyt  inflacji opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny za miesiąc luty 2020 r., która wzrosła o 4,7% w ujęciu rocznym. 
 

do 19.08.2020 r. 

1.2. Konto 
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego 
Subkonta walutowego 
 
 

0 PLN 
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od 20.08.2020 r. 

1.2.2. Konto 
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego 
Subkonta walutowego 
w walucie obcej EUR 

dla Subkont walutowych otwartych do dnia 19.08.2020 r.  
0 PLN 

dla Subkont walutowych otwartych od dnia 20.08.2020 r., 
gdy w danym miesiącu średnie saldo na rachunku Subkonta 
walutowego prowadzonego w EUR wynosi: 
powyżej 100 000 EUR                    180 PLN      
od 50 001 do 100 000 EUR              90 PLN 
od 20 001 do 50 000 EUR                36 PLN 
od 10 001 do 20 000 EUR                18 PLN 
w pozostałych przypadkach               0 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 31. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 

13. (…) Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat  
w przypadku:  
(…) d) wystąpienia inflacji (wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) na poziomie minimum 0,25% liczonej rok do roku, 
publikowanej za poprzedni miesiąc kalendarzowy przez Główny Urząd Statystyczny przy czym zmiana którejkolwiek pozycji  
z TOiP w takim przypadku nie może być wyższa niż o 200% w stosunku do dotychczasowej wysokości. Bank jest uprawniony 
do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. 
 
Powód zmiany 

Odczyt  inflacji opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny za miesiąc luty 2020 r., która wzrosła o 4,7% w ujęciu rocznym. 

do 19.08.2020 r. 

1.3. Konto 
opłata miesięczna za dostęp do usługi bankowości 
telefonicznej CitiPhone 

0 PLN, gdy w danym miesiącu średnie saldo 
na wszystkich rachunkach min. 100 000 PLN; 
6 PLN w pozostałych przypadkach 

od 20.08.2020 r. 

1.3. Konto 
opłata miesięczna za dostęp do usługi bankowości 
telefonicznej CitiPhone 

0 PLN, gdy w danym miesiącu średnie saldo 
na wszystkich rachunkach min. 100 000 PLN; 
9 PLN w pozostałych przypadkach 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 31. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 

13. (…) Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat  
w przypadku:  
(…) d) wystąpienia inflacji (wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) na poziomie minimum 0,25% liczonej rok do roku, 
publikowanej za poprzedni miesiąc kalendarzowy przez Główny Urząd Statystyczny przy czym zmiana którejkolwiek pozycji  
z TOiP w takim przypadku nie może być wyższa niż o 200% w stosunku do dotychczasowej wysokości. Bank jest uprawniony 
do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. 
 
Powód zmiany 

Odczyt  inflacji opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny za miesiąc luty 2020 r., która wzrosła o 4,7% w ujęciu rocznym. 

do 19.08.2020 r. 

2.2. Citicard 
opłata za obsługę karty debetowej - Nośnik Zbliżeniowy  
w formie naklejki 

5 PLN 

od 20.08.2020 r. 

2.2. Citicard 
opłata za obsługę karty debetowej - Nośnik Zbliżeniowy  
w formie naklejki – od dnia 20.08.2020 r. usługa wycofana  
z oferty 
 

5 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 
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Regulamin Rachunków Bankowych § 37. POSTANOWIENIA RÓŻNE 

19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:  
(…) e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi.  
 
Powód zmiany 

Wycofanie usługi z oferty Banku. 

do 19.08.2020 r. 

2.3.Citicard 
Citicard – wymiana na wniosek Klienta 

20 PLN 

od 20.08.2020 r. 

2.3.Citicard 
Citicard – wymiana na wniosek Klienta 

30 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 31. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 

13. (…) Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat  
w przypadku:  
(…) d) wystąpienia inflacji (wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) na poziomie minimum 0,25% liczonej rok do roku, 
publikowanej za poprzedni miesiąc kalendarzowy przez Główny Urząd Statystyczny przy czym zmiana którejkolwiek pozycji  
z TOiP w takim przypadku nie może być wyższa niż o 200% w stosunku do dotychczasowej wysokości. Bank jest uprawniony 
do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. 
 
Powód zmiany 

Odczyt  inflacji opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny za miesiąc luty 2020 r., która wzrosła o 4,7% w ujęciu rocznym. 
 

do 19.08.2020 r. 

2.4. Citicard 
Citi Global Wallet 
 

Usługa nie jest dostępna 

od 20.08.2020 r. 

2.4. Citicard 
Citi Global Wallet 
 

0 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. POSTANOWIENIA RÓŻNE 

19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem,  
o ile zmiana nie narusza interesu Klienta,  
 
Powód zmiany 

Uruchomienie usługi. 
 

do 19.08.2020 r. 

3.1.2. Polecenie przelewu krajowego w złotych i polecenie 
przelewu wewnętrznego w złotych 
Realizacja polecenia przelewu wewnętrznego w złotych 
u Doradcy w usłudze bankowości telefonicznej CitiPhone 
oraz w Oddziale Banku 
 

12 PLN 

od 20.08.2020 r. 

3.1.2. Polecenie przelewu krajowego w złotych i polecenie 
przelewu wewnętrznego w złotych 
Realizacja polecenia przelewu wewnętrznego w złotych 
u Doradcy w usłudze bankowości telefonicznej CitiPhone  
lub w Oddziale Banku 

20 PLN 
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Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 31. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 

13. (…) Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat  
w przypadku:  
(…) d) wystąpienia inflacji (wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) na poziomie minimum 0,25% liczonej rok do roku, 
publikowanej za poprzedni miesiąc kalendarzowy przez Główny Urząd Statystyczny przy czym zmiana którejkolwiek pozycji  
z TOiP w takim przypadku nie może być wyższa niż o 200% w stosunku do dotychczasowej wysokości. Bank jest uprawniony 
do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. 
 
Powód zmiany 

Odczyt  inflacji opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny za miesiąc luty 2020 r., która wzrosła o 4,7% w ujęciu rocznym. 

do 19.08.2020 r. 

3.2.2. Polecenie przelewu krajowego w złotych i polecenie 
przelewu wewnętrznego w złotych 
Realizacja polecenia przelewu krajowego w złotych (inne niż 
polecenie przelewu wewnętrznego) 
u Doradcy w usłudze bankowości telefonicznej CitiPhone  
oraz w Oddziale Banku 
 

16 PLN 

od 20.08.2020 r. 

3.2.2. Polecenie przelewu krajowego w złotych i polecenie 
przelewu wewnętrznego w złotych 
Realizacja polecenia przelewu krajowego w złotych (inne niż 
polecenie przelewu wewnętrznego) 
u Doradcy w usłudze bankowości telefonicznej CitiPhone  
lub w Oddziale Banku 
 

20 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 31. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 

13. (…) Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat  
w przypadku:  
(…) d) wystąpienia inflacji (wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) na poziomie minimum 0,25% liczonej rok do roku, 
publikowanej za poprzedni miesiąc kalendarzowy przez Główny Urząd Statystyczny przy czym zmiana którejkolwiek pozycji  
z TOiP w takim przypadku nie może być wyższa niż o 200% w stosunku do dotychczasowej wysokości. Bank jest uprawniony 
do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. 
 
Powód zmiany 

Odczyt  inflacji opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny za miesiąc luty 2020 r., która wzrosła o 4,7% w ujęciu rocznym. 

do 19.08.2020 r. 

4.1.2. Polecenie przelewu wewnętrznego w euro lub innej 
walucie obcej, polecenie przelewu w walucie obcej, 
polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu 
transgranicznego w złotych, polecenie przelewu 
transgranicznego w walucie obcej, polecenie przelewu 
transgranicznego w euro 
Realizacja polecenia przelewu wewnętrznego w euro lub 
innej walucie obcej 
u Doradcy w usłudze bankowości telefonicznej CitiPhone  
oraz w Oddziale Banku 

12 PLN 

od 20.08.2020 r. 

4.1.2. Polecenie przelewu wewnętrznego w euro lub innej 
walucie obcej, polecenie przelewu w walucie obcej, 
polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu 
transgranicznego w złotych, polecenie przelewu 
transgranicznego w walucie obcej, polecenie przelewu 
transgranicznego w euro 
Realizacja polecenia przelewu wewnętrznego w euro lub 
innej walucie obcej 
u Doradcy w usłudze bankowości telefonicznej CitiPhone  
lub w Oddziale Banku 
 

20 PLN 
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Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 31. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 

13. (…) Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat  
w przypadku:  
(…) d) wystąpienia inflacji (wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) na poziomie minimum 0,25% liczonej rok do roku, 
publikowanej za poprzedni miesiąc kalendarzowy przez Główny Urząd Statystyczny przy czym zmiana którejkolwiek pozycji  
z TOiP w takim przypadku nie może być wyższa niż o 200% w stosunku do dotychczasowej wysokości. Bank jest uprawniony 
do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. 
 
Powód zmiany 

Odczyt  inflacji opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny za miesiąc luty 2020 r., która wzrosła o 4,7% w ujęciu rocznym. 

do 19.08.2020 r. 

4.2.1.2. Polecenie przelewu wewnętrznego w euro lub innej 
walucie obcej, polecenie przelewu w walucie obcej, 
polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu 
transgranicznego  
w złotych, polecenie przelewu transgranicznego w walucie 
obcej, polecenie przelewu transgranicznego w euro 
Polecenie przelewu w walucie obcej z wyjątkiem Poleceń 
przelewu określonych w pkt 4.1, polecenie przelewu SEPA, 
polecenie przelewu transgranicznego w złotych, polecenie 
przelewu transgranicznego w walucie obcej, polecenie 
przelewu transgranicznego w euro 
w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online 
pozostałe przelewy w trybie standardowym 
 

0,25% kwoty przelewu min. 10 PLN, maks. 100 PLN; 
0 PLN w przypadku polecenia przelewu transgranicznego  
w EUR w ramach EOG. 
Za realizację polecenia przelewu w walucie obcej oraz 
polecenia przelewu transgranicznego w walucie obcej  
w trybie standardowym w walucie CHF naliczona opłata jest 
zwracana w ciągu 5 dni roboczych 

od 20.08.2020 r. 

4.2.1.2. Polecenie przelewu wewnętrznego w euro lub innej 
walucie obcej, polecenie przelewu w walucie obcej, 
polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu 
transgranicznego  
w złotych, polecenie przelewu transgranicznego w walucie 
obcej, polecenie przelewu transgranicznego w euro 
Polecenie przelewu w walucie obcej z wyjątkiem Poleceń 
przelewu określonych w pkt 4.1, polecenie przelewu SEPA, 
polecenie przelewu transgranicznego w złotych, polecenie 
przelewu transgranicznego w walucie obcej, polecenie 
przelewu transgranicznego w euro 
w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online 
pozostałe przelewy w trybie standardowym 
 

0,25% kwoty przelewu min. 10 PLN, maks. 100 PLN; 
0 PLN w przypadku polecenia przelewu transgranicznego  
w EUR w ramach EOG. 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 31. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 

13. (…) Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat  
w przypadku:  
(…) d) wystąpienia inflacji (wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) na poziomie minimum 0,25% liczonej rok do roku, 
publikowanej za poprzedni miesiąc kalendarzowy przez Główny Urząd Statystyczny przy czym zmiana którejkolwiek pozycji  
z TOiP w takim przypadku nie może być wyższa niż o 200% w stosunku do dotychczasowej wysokości. Bank jest uprawniony 
do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. 
 
Powód zmiany 

Odczyt  inflacji opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny za miesiąc luty 2020 r., która wzrosła o 4,7% w ujęciu rocznym. 
 

do 19.08.2020 r. 

4.2.2.1. Polecenie przelewu wewnętrznego w euro lub innej 
walucie obcej, polecenie przelewu w walucie obcej, 
polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu 
transgranicznego  
w złotych, polecenie przelewu transgranicznego w walucie 
obcej, polecenie przelewu transgranicznego w euro 
Polecenie przelewu w walucie obcej z wyjątkiem Poleceń 
przelewu określonych w pkt 4.1, polecenie przelewu SEPA, 
polecenie przelewu transgranicznego w złotych, polecenie 

10 PLN 
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przelewu transgranicznego w walucie obcej, polecenie 
przelewu transgranicznego w euro 
u Doradcy w usłudze bankowości telefonicznej CitiPhone  
oraz w Oddziale Banku 
Polecenie przelewu SEPA (EUR) 
 

od 20.08.2020 r. 

4.2.2.1. Polecenie przelewu wewnętrznego w euro lub innej 
walucie obcej, polecenie przelewu w walucie obcej, 
polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu 
transgranicznego  
w złotych, polecenie przelewu transgranicznego w walucie 
obcej, polecenie przelewu transgranicznego w euro 
Polecenie przelewu w walucie obcej z wyjątkiem Poleceń 
przelewu określonych w pkt 4.1, polecenie przelewu SEPA, 
polecenie przelewu transgranicznego w złotych, polecenie 
przelewu transgranicznego w walucie obcej, polecenie 
przelewu transgranicznego w euro 
u Doradcy w usłudze bankowości telefonicznej CitiPhone  
lub w Oddziale Banku 
Polecenie przelewu SEPA (EUR) 
 

20 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 31. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 

13. (…) Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat  
w przypadku:  
(…) d) wystąpienia inflacji (wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) na poziomie minimum 0,25% liczonej rok do roku, 
publikowanej za poprzedni miesiąc kalendarzowy przez Główny Urząd Statystyczny przy czym zmiana którejkolwiek pozycji  
z TOiP w takim przypadku nie może być wyższa niż o 200% w stosunku do dotychczasowej wysokości. Bank jest uprawniony 
do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. 
 
Powód zmiany 

Odczyt  inflacji opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny za miesiąc luty 2020 r., która wzrosła o 4,7% w ujęciu rocznym. 

do 19.08.2020 r. 

4.2.2.2. Polecenie przelewu wewnętrznego w euro lub innej 
walucie obcej, polecenie przelewu w walucie obcej, 
polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu 
transgranicznego  
w złotych, polecenie przelewu transgranicznego w walucie 
obcej, polecenie przelewu transgranicznego w euro 
Polecenie przelewu w walucie obcej z wyjątkiem Poleceń 
przelewu określonych w pkt 4.1, polecenie przelewu SEPA, 
polecenie przelewu transgranicznego w złotych, polecenie 
przelewu transgranicznego w walucie obcej, polecenie 
przelewu transgranicznego w euro 
u Doradcy w usłudze bankowości telefonicznej CitiPhone  
oraz w Oddziale Banku 
pozostałe przelewy w trybie standardowym 
 

1% kwoty przelewu min. 20 PLN, maks. 200 PLN;  
16 PLN w przypadku polecenia przelewu transgranicznego 
w EUR w ramach EOG 

od 20.08.2020 r. 

4.2.2.2. Polecenie przelewu wewnętrznego w euro lub innej 
walucie obcej, polecenie przelewu w walucie obcej, 
polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu 
transgranicznego  
w złotych, polecenie przelewu transgranicznego w walucie 
obcej, polecenie przelewu transgranicznego w euro 
Polecenie przelewu w walucie obcej z wyjątkiem Poleceń 
przelewu określonych w pkt 4.1, polecenie przelewu SEPA, 
polecenie przelewu transgranicznego w złotych, polecenie 
przelewu transgranicznego w walucie obcej, polecenie 
przelewu transgranicznego w euro 
u Doradcy w usłudze bankowości telefonicznej CitiPhone  
lub w Oddziale Banku 
pozostałe przelewy w trybie standardowym 

1% kwoty przelewu min. 20 PLN, maks. 200 PLN;  
20 PLN w przypadku polecenia przelewu transgranicznego 
w EUR w ramach EOG 
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Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 31. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 

13. (…) Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat  
w przypadku:  
(…) d) wystąpienia inflacji (wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) na poziomie minimum 0,25% liczonej rok do roku, 
publikowanej za poprzedni miesiąc kalendarzowy przez Główny Urząd Statystyczny przy czym zmiana którejkolwiek pozycji  
z TOiP w takim przypadku nie może być wyższa niż o 200% w stosunku do dotychczasowej wysokości. Bank jest uprawniony 
do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. 
 
Powód zmiany 

Odczyt  inflacji opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny za miesiąc luty 2020 r., która wzrosła o 4,7% w ujęciu rocznym. 
 

do 19.08.2020 r. 

4.2.3. Polecenie przelewu wewnętrznego w euro lub innej 
walucie obcej, polecenie przelewu w walucie obcej, 
polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu 
transgranicznego  
w złotych, polecenie przelewu transgranicznego w walucie 
obcej, polecenie przelewu transgranicznego w euro 
Polecenie przelewu w walucie obcej z wyjątkiem Poleceń 
przelewu określonych w pkt 4.1, polecenie przelewu SEPA, 
polecenie przelewu transgranicznego w złotych, polecenie 
przelewu transgranicznego w walucie obcej, polecenie 
przelewu transgranicznego w euro 
dodatkowa opłata dla polecenia przelewu w walucie obcej, 
polecenia przelewu transgranicznego w walucie obcej, 
polecenia przelewu transgranicznego w euro z instrukcją 
kosztową Nadawca (OUR) stanowiąca pokrycie kosztów 
podmiotów pośredniczących w wykonaniu przelewu lub 
banku Odbiorcy (poza EOG) 
 

70 PLN 

od 20.08.2020 r. 

4.2.3. Polecenie przelewu wewnętrznego w euro lub innej 
walucie obcej, polecenie przelewu w walucie obcej, 
polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu 
transgranicznego  
w złotych, polecenie przelewu transgranicznego w walucie 
obcej, polecenie przelewu transgranicznego w euro 
Polecenie przelewu w walucie obcej z wyjątkiem Poleceń 
przelewu określonych w pkt 4.1, polecenie przelewu SEPA, 
polecenie przelewu transgranicznego w złotych, polecenie 
przelewu transgranicznego w walucie obcej, polecenie 
przelewu transgranicznego w euro 
dodatkowa opłata dla polecenia przelewu w walucie obcej, 
polecenia przelewu transgranicznego w walucie obcej, 
polecenia przelewu transgranicznego w euro z instrukcją 
kosztową Nadawca (OUR) stanowiąca pokrycie kosztów 
podmiotów pośredniczących w wykonaniu przelewu lub 
banku Odbiorcy (poza EOG) 
 

85 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 31. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 

13. (…) Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat  
w przypadku:  
(…) d) wystąpienia inflacji (wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) na poziomie minimum 0,25% liczonej rok do roku, 
publikowanej za poprzedni miesiąc kalendarzowy przez Główny Urząd Statystyczny przy czym zmiana którejkolwiek pozycji  
z TOiP w takim przypadku nie może być wyższa niż o 200% w stosunku do dotychczasowej wysokości. Bank jest uprawniony 
do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. 
 
Powód zmiany 

Odczyt  inflacji opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny za miesiąc luty 2020 r., która wzrosła o 4,7% w ujęciu rocznym. 
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do 19.08.2020 r. 

5.3. Polecenie zapłaty, w tym polecenie zapłaty w złotych  
i polecenie zapłaty SEPA i zlecenia stałe 
zlecenie stałe - utworzenie/ zmiana/odwołanie u Doradcy  
w usłudze bankowości telefonicznej CitiPhone oraz  
w Oddziale Banku 
 

1 PLN 

od 20.08.2020 r. 

5.3. Polecenie zapłaty, w tym polecenie zapłaty w złotych  
i polecenie zapłaty SEPA i zlecenia stałe 
zlecenie stałe - utworzenie/ zmiana/odwołanie u Doradcy  
w usłudze bankowości telefonicznej CitiPhone lub  
w Oddziale Banku 
 

2,50 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 31. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 

13. (…) Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat  
w przypadku:  
(…) d) wystąpienia inflacji (wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) na poziomie minimum 0,25% liczonej rok do roku, 
publikowanej za poprzedni miesiąc kalendarzowy przez Główny Urząd Statystyczny przy czym zmiana którejkolwiek pozycji  
z TOiP w takim przypadku nie może być wyższa niż o 200% w stosunku do dotychczasowej wysokości. Bank jest uprawniony 
do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. 
 
Powód zmiany 

Odczyt  inflacji opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny za miesiąc luty 2020 r., która wzrosła o 4,7% w ujęciu rocznym. 

do 19.08.2020 r. 

11.5. Tabela limitów transakcji 
limit kwotowy dla jednorazowej Transakcji zbliżeniowej 
przeprowadzonej na terenie Polski bez konieczności użycia 
PIN, ustalany przez organizacje płatnicze 

50 PLN 

od 20.08.2020 r. 

11.5. Tabela limitów transakcji 
limit kwotowy dla jednorazowej Transakcji zbliżeniowej 
przeprowadzonej na terenie Polski bez konieczności użycia 
PIN, ustalany przez organizacje płatnicze 

100 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. POSTANOWIENIA RÓŻNE 

19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem,  
o ile zmiana nie narusza interesu Klienta,  

 
Powód zmiany  

Bank dostosował zapisy w Tabeli Limitów Transakcji do już wprowadzonej przez organizacje płatnicze zmiany w zakresie 
zwiększenia limitu kwotowego dla jednorazowej Transakcji zbliżeniowej przeprowadzonej na terenie Polski  
bez konieczności użycia PIN lub podpisu Klienta z wysokości 50 zł na 100 zł. 

do 19.08.2020 r. 

11.6. Tabela limitów transakcji  
dzienny maksymalny sumaryczny limit transakcji 
zbliżeniowych niewymagających podania PIN-u (transakcja 
autoryzowana kodem PIN odnawia limit) 

150 PLN 

od 20.08.2020 r. 

11.6. Tabela limitów transakcji  
dzienny maksymalny sumaryczny limit transakcji 
zbliżeniowych niewymagających podania PIN-u (transakcja 
autoryzowana kodem PIN odnawia limit) 

300 PLN 
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Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. POSTANOWIENIA RÓŻNE 

19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:  
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem,  
o ile zmiana nie narusza interesu Klienta,  

 
Powód zmiany  

Bank podjął decyzję o podwyższeniu limitu. 

do 19.08.2020 r. 

11.8. Tabela limitów transakcji 
maksymalny dzienny limit kwotowy dla sumy Zleceń 
Płatniczych składanych w usłudze bankowości elektronicznej 
Citibank Online i Citi Mobile (nie dotyczy Zleceń Płatniczych 
pomiędzy własnymi rachunkami oraz Zleceń wymagających 
telefonicznego potwierdzenia) 

100 000 PLN 

od 20.08.2020 r. 

11.8. Tabela limitów transakcji 
maksymalny dzienny limit kwotowy dla sumy Zleceń 
Płatniczych składanych w usłudze bankowości elektronicznej 
Citibank Online i Citi Mobile (nie dotyczy Zleceń Płatniczych 
pomiędzy własnymi rachunkami oraz Zleceń wymagających 
telefonicznego potwierdzenia) 

200 000 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. POSTANOWIENIA RÓŻNE 

19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:  
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem,  
o ile zmiana nie narusza interesu Klienta,  

 
Powód zmiany  

Bank podjął decyzję o podwyższeniu limitu. 

do 19.08.2020 r. 

Brak zapisu 
 

od 20.08.2020 r. 

11.13. Tabela limitów transakcji  
Limit kwotowy dla jednorazowego polecenia przelewu, 
polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu 
SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej zlecanego  
u Doradcy w usłudze bankowości telefonicznej CitiPhone lub 
w Oddziale Banku 

równowartość 10 000 000 USD w walucie, w której zlecane 
jest polecenie przelewu 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. POSTANOWIENIA RÓŻNE 

19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:  
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem,  
o ile zmiana nie narusza interesu Klienta,  

 
Powód zmiany  

Bank ze względu na bezpieczeństwo transakcji podjął decyzję o wprowadzeniu dodatkowego limitu.  

 
  Pozostałe zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji mają charakter redakcyjny i porządkujący. 
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Wykaz zmian w Tabeli Opłat i Prowizji dla Konta Osobistego typu Citigold 

do 19.08.2020 r. 

1.1. Konto 
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego Konta 
Osobistego w PLN lub Rachunku Oszczędnościowego 

dla kont otwartych od 01.01.2015 r. lub których typ Konta 
Osobistego został zmieniony na Citigold od 01.01.2015 r., 
0 PLN, gdy w danym miesiącu średnie saldo  
na wszystkich rachunkach min. 400 000 PLN; 
 
dla kont otwartych do 31.12.2014 r., 
0 PLN, gdy w danym miesiącu średnie saldo na 
wszystkich rachunkach min. 400 000 PLN;  
50 PLN, gdy w danym miesiącu średnie saldo  
na wszystkich rachunkach min. 200 000 PLN,  
 
220 PLN w pozostałych przypadkach 
 

od 20.08.2020 r. 

1.1. Konto 
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego Konta 
Osobistego w PLN lub Rachunku Oszczędnościowego 

dla Kont otwartych od 01.01.2015 r. lub których typ Konta 
Osobistego został zmieniony na Citigold  
od 01.01.2015 r., 
0 PLN, gdy w danym miesiącu średnie saldo  
na wszystkich rachunkach min. 400 000 PLN; 
 
dla Kont otwartych do 31.12.2014 r., 
0 PLN, gdy w danym miesiącu średnie saldo  
na wszystkich rachunkach min. 400 000 PLN; 
125 PLN, gdy w danym miesiącu średnie saldo  
na wszystkich rachunkach min. 200 000 PLN, 
 
220 PLN w pozostałych przypadkach 
 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 31. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 

13. (…) Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat  
w przypadku:  
(…) d) wystąpienia inflacji (wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) na poziomie minimum 0,25% liczonej rok do roku, 
publikowanej za poprzedni miesiąc kalendarzowy przez Główny Urząd Statystyczny przy czym zmiana którejkolwiek pozycji  
z TOiP w takim przypadku nie może być wyższa niż o 200% w stosunku do dotychczasowej wysokości. Bank jest uprawniony 
do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. 
 
Powód zmiany 

Odczyt  inflacji opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny za miesiąc luty 2020 r., która wzrosła o 4,7% w ujęciu rocznym. 
 
 

do 19.08.2020 r. 

1.2. Konto 
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego 
rachunku płatniczego Subkonta walutowego 
 

0 PLN 

od 20.08.2020 r. 

1.2.2. Konto 
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego 
Subkonta walutowego 
w walucie obcej EUR 

dla Subkont walutowych otwartych do dnia 19.08.2020 r. 
0 PLN 
 

dla Subkont walutowych otwartych od dnia 20.08.2020 r.,  
gdy w danym miesiącu średnie saldo na rachunku 
Subkonta walutowego prowadzonego w EUR wynosi: 
powyżej 100 000 EUR                                   180 PLN      
od 50 001 do 100 000 EUR                             90 PLN 
od 20 001 do 50 000 EUR                               36 PLN 
w pozostałych przypadkach                              0 PLN 
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Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 31. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 

13. (…) Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat  
w przypadku:  
(…) d) wystąpienia inflacji (wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) na poziomie minimum 0,25% liczonej rok do roku, 
publikowanej za poprzedni miesiąc kalendarzowy przez Główny Urząd Statystyczny przy czym zmiana którejkolwiek pozycji  
z TOiP w takim przypadku nie może być wyższa niż o 200% w stosunku do dotychczasowej wysokości. Bank jest uprawniony 
do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. 
 
Powód zmiany 

Odczyt  inflacji opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny za miesiąc luty 2020 r., która wzrosła o 4,7% w ujęciu rocznym. 

do 19.08.2020 r. 

2.2. Citicard 
opłata za obsługę karty debetowej - Nośnik Zbliżeniowy  
w formie naklejki 

0 PLN 

od 20.08.2020 r. 

2.2. Citicard 
opłata za obsługę karty debetowej - Nośnik Zbliżeniowy  
w formie naklejki – od dnia 20.08.2020 r. usługa wycofana  
z oferty 

0 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. POSTANOWIENIA RÓŻNE 

19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:  
(…) e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi. 
 
Powód zmiany 

Wycofanie usługi z oferty Banku. 

do 19.08.2020 r. 

2.3.Citicard 
Citicard – wymiana na wniosek Klienta 

0 PLN 

od 20.08.2020 r. 

2.3.Citicard 
Citicard – wymiana na wniosek Klienta 

30 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 31. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 

13. (…) Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat  
w przypadku:  
(…) d) wystąpienia inflacji (wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) na poziomie minimum 0,25% liczonej rok do roku, 
publikowanej za poprzedni miesiąc kalendarzowy przez Główny Urząd Statystyczny przy czym zmiana którejkolwiek pozycji  
z TOiP w takim przypadku nie może być wyższa niż o 200% w stosunku do dotychczasowej wysokości. Bank jest uprawniony 
do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. 
 
Powód zmiany 

Odczyt  inflacji opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny za miesiąc luty 2020 r., która wzrosła o 4,7% w ujęciu rocznym. 

do 19.08.2020 r. 

4.2.3. Polecenie przelewu wewnętrznego w euro lub innej walucie 
obcej, polecenie przelewu w walucie obcej, polecenie przelewu 
SEPA, polecenie przelewu transgranicznego  
w złotych, polecenie przelewu transgranicznego w walucie obcej, 
polecenie przelewu transgranicznego w euro 
Polecenie przelewu w walucie obcej z wyjątkiem Poleceń 
przelewu określonych w pkt 4.1, polecenie przelewu SEPA, 
polecenie przelewu transgranicznego w złotych, polecenie 
przelewu transgranicznego w walucie obcej, polecenie przelewu 
transgranicznego w euro 

70 PLN 
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dodatkowa opłata dla polecenia przelewu w walucie obcej, 
polecenia przelewu transgranicznego w walucie obcej, polecenia 
przelewu transgranicznego w euro z instrukcją kosztową 
Nadawca (OUR) stanowiąca pokrycie kosztów podmiotów 
pośredniczących w wykonaniu przelewu lub banku Odbiorcy 
(poza EOG) 
 

od 20.08.2020 r. 

4.2.3. Polecenie przelewu wewnętrznego w euro lub innej walucie 
obcej, polecenie przelewu w walucie obcej, polecenie przelewu 
SEPA, polecenie przelewu transgranicznego  
w złotych, polecenie przelewu transgranicznego w walucie obcej, 
polecenie przelewu transgranicznego w euro 
Polecenie przelewu w walucie obcej z wyjątkiem Poleceń 
przelewu określonych w pkt 4.1, polecenie przelewu SEPA, 
polecenie przelewu transgranicznego w złotych, polecenie 
przelewu transgranicznego w walucie obcej, polecenie przelewu 
transgranicznego w euro 
dodatkowa opłata dla polecenia przelewu w walucie obcej, 
polecenia przelewu transgranicznego w walucie obcej, polecenia 
przelewu transgranicznego w euro z instrukcją kosztową 
Nadawca (OUR) stanowiąca pokrycie kosztów podmiotów 
pośredniczących w wykonaniu przelewu lub banku Odbiorcy 
(poza EOG) 
 

85 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 31. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 

13. (…) Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat  
w przypadku:  
(…) d) wystąpienia inflacji (wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) na poziomie minimum 0,25% liczonej rok do roku, 
publikowanej za poprzedni miesiąc kalendarzowy przez Główny Urząd Statystyczny przy czym zmiana którejkolwiek pozycji  
z TOiP w takim przypadku nie może być wyższa niż o 200% w stosunku do dotychczasowej wysokości. Bank jest uprawniony 
do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. 
 
Powód zmiany 

Odczyt  inflacji opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny za miesiąc luty 2020 r., która wzrosła o 4,7% w ujęciu rocznym. 

do 19.08.2020 r. 

9.9. Wyciąg, historia rachunku oraz pozostałe opłaty, w tym 
sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych 
opłata za wstęp do saloniku w ramach Karty Citigold Lounge 
Pass 

wstęp dla jednej osoby na podstawie Karty Citigold 
Lounge Pass: pierwsze dwa razy  
w miesiącu kalendarzowym – 0 PLN, każdy kolejny raz – 
70 PLN 

od 20.08.2020 r. 

9.9. Wyciąg, historia rachunku oraz pozostałe opłaty, w tym 
sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych 
opłata za wstęp do saloniku w ramach Karty Citigold Lounge 
Pass 

wstęp dla jednej osoby na podstawie Karty Citigold 
Lounge Pass: pierwsze dwa razy  
w miesiącu kalendarzowym – 0 PLN, każdy kolejny raz – 
100 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 31. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 

13. (…) Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat  
w przypadku:  
(…) d) wystąpienia inflacji (wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) na poziomie minimum 0,25% liczonej rok do roku, 
publikowanej za poprzedni miesiąc kalendarzowy przez Główny Urząd Statystyczny przy czym zmiana którejkolwiek pozycji  
z TOiP w takim przypadku nie może być wyższa niż o 200% w stosunku do dotychczasowej wysokości. Bank jest uprawniony 
do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. 
 
Powód zmiany 

Odczyt  inflacji opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny za miesiąc luty 2020 r., która wzrosła o 4,7% w ujęciu rocznym. 

do 19.08.2020 r. 
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11.5. Tabela limitów transakcji 
limit kwotowy dla jednorazowej Transakcji zbliżeniowej 
przeprowadzonej na terenie Polski bez konieczności użycia PIN, 
ustalany przez organizacje płatnicze 

50 PLN 

od 20.08.2020 r. 

11.5. Tabela limitów transakcji 
limit kwotowy dla jednorazowej Transakcji zbliżeniowej 
przeprowadzonej na terenie Polski bez konieczności użycia PIN, 
ustalany przez organizacje płatnicze 

100 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. POSTANOWIENIA RÓŻNE 

19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem,  
o ile zmiana nie narusza interesu Klienta,  

 
Powód zmiany  

Bank dostosował zapisy w Tabeli Limitów Transakcji do już wprowadzonej przez organizacje płatnicze zmiany w zakresie 
zwiększenia limitu kwotowego dla jednorazowej Transakcji zbliżeniowej przeprowadzonej na terenie Polski  
bez konieczności użycia PIN lub podpisu Klienta z wysokości 50 zł na 100 zł. 

do 19.08.2020 r. 

11.6. Tabela limitów transakcji  
dzienny maksymalny sumaryczny limit transakcji zbliżeniowych 
niewymagających podania PIN-u (transakcja autoryzowana 
kodem PIN odnawia limit) 
 

150 PLN 

od 20.08.2020 r. 

11.6. Tabela limitów transakcji  
dzienny maksymalny sumaryczny limit transakcji zbliżeniowych 
niewymagających podania PIN-u (transakcja autoryzowana 
kodem PIN odnawia limit) 

300 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. POSTANOWIENIA RÓŻNE 

19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:  
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem,  
o ile zmiana nie narusza interesu Klienta,  

 
Powód zmiany  

Bank podjął decyzję o podwyższeniu limitu. 

do 19.08.2020 r. 

11.8. Tabela limitów transakcji 
maksymalny dzienny limit kwotowy dla sumy Zleceń Płatniczych 
składanych w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online 
i Citi Mobile (nie dotyczy Zleceń Płatniczych pomiędzy własnymi 
rachunkami oraz Zleceń wymagających telefonicznego 
potwierdzenia) 
 

100 000 PLN 

od 20.08.2020 r. 

11.8. Tabela limitów transakcji 
maksymalny dzienny limit kwotowy dla sumy Zleceń Płatniczych 
składanych w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online 
i Citi Mobile (nie dotyczy Zleceń Płatniczych pomiędzy własnymi 
rachunkami oraz Zleceń wymagających telefonicznego 
potwierdzenia) 
 

400 000 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 
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Regulamin Rachunków Bankowych § 37. POSTANOWIENIA RÓŻNE 

19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem,  
o ile zmiana nie narusza interesu Klienta,  

 
Powód zmiany 

Bank podjął decyzję o podwyższeniu limitu. 
 

do 19.08.2020 r. 

Brak zapisu 
 

od 20.08.2020 r. 

11.13. Tabela limitów transakcji  
Limit kwotowy dla jednorazowego polecenia przelewu, polecenia 
przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia 
przelewu w walucie obcej zlecanego u Doradcy w usłudze 
bankowości telefonicznej CitiPhone lub w Oddziale Banku 

równowartość 10 000 000 USD w walucie,  
w której zlecane jest polecenie przelewu 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. POSTANOWIENIA RÓŻNE 

19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem,  
o ile zmiana nie narusza interesu Klienta,  

 
Powód zmiany  

Bank ze względu na bezpieczeństwo transakcji podjął decyzję o wprowadzeniu dodatkowego limitu. 

 
   
  Pozostałe zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji mają charakter redakcyjny i porządkujący. 
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Wykaz zmian w Tabeli Opłat i Prowizji dla Konta Osobistego typu Citigold Private Client 

do 19.08.2020 r. 

1.2.Konto 
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego 
rachunku płatniczego Subkonta walutowego 

0 PLN 

od 20.08.2020 r. 

1.2.2. Konto 
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku płatniczego 
Subkonta walutowego 
w walucie obcej EUR 

dla Subkont walutowych otwartych do dnia 19.08.2020 r.  
0 PLN 

dla Subkont walutowych otwartych od dnia 20.08.2020 r.,  
gdy w danym miesiącu średnie saldo na rachunku 
Subkonta walutowego prowadzonego w EUR wynosi: 
powyżej 100 000 EUR                                  180 PLN      
od 50 001 do 100 000 EUR                            90 PLN 
w pozostałych przypadkach                             0 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 31. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 

13. (…) Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat  
w przypadku:  
(…) d) wystąpienia inflacji (wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) na poziomie minimum 0,25% liczonej rok do roku, 
publikowanej za poprzedni miesiąc kalendarzowy przez Główny Urząd Statystyczny przy czym zmiana którejkolwiek pozycji  
z TOiP w takim przypadku nie może być wyższa niż o 200% w stosunku do dotychczasowej wysokości. Bank jest uprawniony 
do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. 
 
Powód zmiany 

Odczyt  inflacji opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny za miesiąc luty 2020 r., która wzrosła o 4,7% w ujęciu rocznym. 

do 19.08.2020 r. 

2.2. Citicard 
opłata za obsługę karty debetowej - Nośnik Zbliżeniowy  
w formie naklejki 

0 PLN 

od 20.08.2020 r. 

2.2. Citicard 
opłata za obsługę karty debetowej - Nośnik Zbliżeniowy  
w formie naklejki – od dnia 20.08.2020 r. usługa wycofana  
z oferty 

0 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. POSTANOWIENIA RÓŻNE 

19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:  
(…) e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi.  
 
Powód zmiany 

Wycofanie usługi z oferty Banku. 

do 19.08.2020 r. 

9.9. Wyciąg, historia rachunku oraz pozostałe opłaty,  
w tym sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych 
opłata za wstęp do saloniku w ramach Karty Citigold Lounge 
Pass 

wstęp dla jednej osoby na podstawie Karty Citigold 
Lounge Pass lub Karty Debetowej Citigold Select: 
pierwsze dwa razy w miesiącu kalendarzowym – 0 PLN, 
każdy kolejny raz – 70 PLN 

od 20.08.2020 r. 

9.9. Wyciąg, historia rachunku oraz pozostałe opłaty,  
w tym sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych 
opłata za wstęp do saloniku w ramach Karty Citigold Lounge 
Pass 

wstęp dla jednej osoby na podstawie Karty Citigold 
Lounge Pass lub Karty Debetowej Citigold Select: 
pierwsze dwa razy w miesiącu kalendarzowym – 0 PLN, 
każdy kolejny raz –100 PLN 
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Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 31. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 

13. (…) Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat  
w przypadku:  
(…) d) wystąpienia inflacji (wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) na poziomie minimum 0,25% liczonej rok do roku, 
publikowanej za poprzedni miesiąc kalendarzowy przez Główny Urząd Statystyczny przy czym zmiana którejkolwiek pozycji  
z TOiP w takim przypadku nie może być wyższa niż o 200% w stosunku do dotychczasowej wysokości. Bank jest uprawniony 
do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. 
 
Powód zmiany 

Odczyt  inflacji opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny za miesiąc luty 2020 r., która wzrosła o 4,7% w ujęciu rocznym. 
 

do 19.08.2020 r. 

9.10. Wyciąg, historia rachunku oraz pozostałe opłaty,  
w tym sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych 
Priority Pass – opłata za wstęp do saloniku na podstawie karty 
Priority Pass wydawanej do Karty Debetowej World Elite Debit 
MasterCard 

0 PLN – nielimitowana ilość wejść dla posiadaczy Karty; 
Wstęp osób towarzyszących: pierwsze pięć wejść  
w miesiącu kalendarzowym (dla wszystkich osób 
towarzyszących łącznie) – 0 PLN, każde kolejne wejście 
– 100 PLN 

od 20.08.2020 r. 

9.10. Wyciąg, historia rachunku oraz pozostałe opłaty,  
w tym sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych 
Priority Pass – opłata za wstęp do saloniku na podstawie karty 
Priority Pass wydawanej do Karty Debetowej World Elite Debit 
MasterCard 

0 PLN – nielimitowana ilość wejść dla posiadaczy Karty; 
Wstęp osób towarzyszących: pierwsze pięć wejść  
w miesiącu kalendarzowym (dla wszystkich osób 
towarzyszących łącznie) – 0 PLN, każde kolejne wejście 
– 120 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 31. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 

13. (…) Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat  
w przypadku:  
(…) d) wystąpienia inflacji (wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) na poziomie minimum 0,25% liczonej rok do roku, 
publikowanej za poprzedni miesiąc kalendarzowy przez Główny Urząd Statystyczny przy czym zmiana którejkolwiek pozycji  
z TOiP w takim przypadku nie może być wyższa niż o 200% w stosunku do dotychczasowej wysokości. Bank jest uprawniony 
do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. 
 
Powód zmiany 

Odczyt  inflacji opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny za miesiąc luty 2020 r., która wzrosła o 4,7% w ujęciu rocznym. 
 

do 19.08.2020 r. 

11.5. Tabela limitów transakcji 
limit kwotowy dla jednorazowej Transakcji zbliżeniowej 
przeprowadzonej na terenie Polski bez konieczności użycia PIN, 
ustalany przez organizacje płatnicze 
 

50 PLN 

od 20.08.2020 r. 

11.5. Tabela limitów transakcji 
limit kwotowy dla jednorazowej Transakcji zbliżeniowej 
przeprowadzonej na terenie Polski bez konieczności użycia PIN, 
ustalany przez organizacje płatnicze 
 

100 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. POSTANOWIENIA RÓŻNE 

19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:  
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem,  
o ile zmiana nie narusza interesu Klienta,  

 
Powód zmiany 

Bank dostosował zapisy w Tabeli Limitów Transakcji do już wprowadzonej przez organizacje płatnicze zmiany w zakresie 
zwiększenia limitu kwotowego dla jednorazowej Transakcji zbliżeniowej przeprowadzonej na terenie Polski bez konieczności 
użycia PIN lub podpisu Klienta z wysokości 50 zł na 100 zł. 
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do 19.08.2020 r. 

11.6. Tabela limitów transakcji  
dzienny maksymalny sumaryczny limit transakcji zbliżeniowych 
niewymagających podania PIN-u (transakcja autoryzowana 
kodem PIN odnawia limit) 
 

150 PLN 

od 20.08.2020 r. 

11.6. Tabela limitów transakcji  
dzienny maksymalny sumaryczny limit transakcji zbliżeniowych 
niewymagających podania PIN-u (transakcja autoryzowana 
kodem PIN odnawia limit) 
 

300 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. POSTANOWIENIA RÓŻNE 

19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:  
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem,  
o ile zmiana nie narusza interesu Klienta,  

 
Powód zmiany  

Bank podjął decyzję o podwyższeniu limitu. 
 

do 19.08.2020 r. 

11.8. Tabela limitów transakcji 
maksymalny dzienny limit kwotowy dla sumy Zleceń Płatniczych 
składanych w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online 
i Citi Mobile (nie dotyczy Zleceń Płatniczych pomiędzy własnymi 
rachunkami oraz Zleceń wymagających telefonicznego 
potwierdzenia) 
 

100 000 PLN 

do 19.08.2020 r. 

11.8. Tabela limitów transakcji 
maksymalny dzienny limit kwotowy dla sumy Zleceń Płatniczych 
składanych w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online 
i Citi Mobile (nie dotyczy Zleceń Płatniczych pomiędzy własnymi 
rachunkami oraz Zleceń wymagających telefonicznego 
potwierdzenia) 
 

400 000 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. POSTANOWIENIA RÓŻNE 

19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem,  
o ile zmiana nie narusza interesu Klienta,  

 
Powód zmiany  

Bank podjął decyzję o podwyższeniu limitu. 
 

do 19.08.2020 r. 

Brak zapisu 
 

 

do 19.08.2020 r. 

11.13. Tabela limitów transakcji  
Limit kwotowy dla jednorazowego polecenia przelewu, polecenia 
przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia 
przelewu w walucie obcej zlecanego u Doradcy w usłudze 
bankowości telefonicznej CitiPhone lub w Oddziale Banku 
 

równowartość 10 000 000 USD w walucie, w której 
zlecane jest polecenie przelewu 
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Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. POSTANOWIENIA RÓŻNE 

19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem,  
o ile zmiana nie narusza interesu Klienta,  

 
Powód zmiany  

Bank ze względu na bezpieczeństwo transakcji podjął decyzję o wprowadzeniu dodatkowego limitu. 

 
   
  Pozostałe zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji mają charakter redakcyjny i porządkujący. 
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Wykaz zmian w Tabeli Opłat i Prowizji dla Rachunków Oszczędnościowych 

do 19.08.2020 r. 

4.2.3. Polecenie przelewu wewnętrznego w euro lub innej walucie 
obcej, polecenie przelewu w walucie obcej, polecenie przelewu 
SEPA, polecenie przelewu transgranicznego w złotych, polecenie 
przelewu transgranicznego w walucie obcej, polecenie przelewu 
transgranicznego w euro 
Polecenie przelewu w walucie obcej z wyjątkiem Poleceń 
przelewu określonych w pkt 4.1, polecenie przelewu SEPA, 
polecenie przelewu transgranicznego w złotych, polecenie 
przelewu transgranicznego w walucie obcej, polecenie przelewu 
transgranicznego w euro 
dodatkowa opłata dla polecenia przelewu w walucie obcej, 
polecenia przelewu transgranicznego w walucie obcej, polecenia 
przelewu transgranicznego w euro z instrukcją kosztową 
Nadawca (OUR) stanowiąca pokrycie kosztów podmiotów 
pośredniczących w wykonaniu przelewu lub banku Odbiorcy 
(poza EOG) 

70 PLN 

od 20.08.2020 r. 

4.2.3. Polecenie przelewu wewnętrznego w euro lub innej walucie 
obcej, polecenie przelewu w walucie obcej, polecenie przelewu 
SEPA, polecenie przelewu transgranicznego w złotych, polecenie 
przelewu transgranicznego w walucie obcej, polecenie przelewu 
transgranicznego w euro 
Polecenie przelewu w walucie obcej z wyjątkiem Poleceń 
przelewu określonych w pkt 4.1, polecenie przelewu SEPA, 
polecenie przelewu transgranicznego w złotych, polecenie 
przelewu transgranicznego w walucie obcej, polecenie przelewu 
transgranicznego w euro 
dodatkowa opłata dla polecenia przelewu w walucie obcej, 
polecenia przelewu transgranicznego w walucie obcej, polecenia 
przelewu transgranicznego w euro z instrukcją kosztową 
Nadawca (OUR) stanowiąca pokrycie kosztów podmiotów 
pośredniczących w wykonaniu przelewu lub banku Odbiorcy 
(poza EOG) 

85 PLN 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 31. OPŁATY I PROWIZJE (OPŁATY) 

13. (…) Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat  
w przypadku:  
(…) d) wystąpienia inflacji (wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) na poziomie minimum 0,25% liczonej rok do roku, 
publikowanej za poprzedni miesiąc kalendarzowy przez Główny Urząd Statystyczny przy czym zmiana którejkolwiek pozycji  
z TOiP w takim przypadku nie może być wyższa niż o 200% w stosunku do dotychczasowej wysokości. Bank jest uprawniony 
do zniesienia lub obniżenia Opłat określonych w TOiP. 
 
Powód zmiany 

Odczyt  inflacji opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny za miesiąc luty 2020 r., która wzrosła o 4,7% w ujęciu rocznym. 

do 19.08.2020 r. 

11.8. Tabela limitów transakcji 
maksymalny dzienny limit kwotowy dla sumy Zleceń Płatniczych 
składanych w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online  
i Citi Mobile (nie dotyczy Zleceń Płatniczych pomiędzy własnymi 
rachunkami oraz Zleceń wymagających telefonicznego 
potwierdzenia) 

100 000 PLN 

od 20.08.2020 r. 

11.8. Tabela limitów transakcji 
maksymalny dzienny limit kwotowy dla sumy Zleceń Płatniczych 
składanych w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online  
i Citi Mobile (nie dotyczy Zleceń Płatniczych pomiędzy własnymi 
rachunkami oraz Zleceń wymagających telefonicznego 
potwierdzenia) 

200 000 PLN 
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Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. POSTANOWIENIA RÓŻNE 

19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem,  
o ile zmiana nie narusza interesu Klienta,  

 
Powód zmiany  

Bank podjął decyzję o podwyższeniu limitu. 

do 19.08.2020 r. 

Brak zapisu 
 

od 20.08.2020 r. 

11.13. Tabela limitów transakcji  
Limit kwotowy dla jednorazowego polecenia przelewu, polecenia 
przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia 
przelewu w walucie obcej zlecanego  
u Doradcy w usłudze bankowości telefonicznej CitiPhone lub  
w Oddziale Banku 

równowartość 10 000 000 USD w walucie, w której 
zlecane jest polecenie przelewu 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. POSTANOWIENIA RÓŻNE 

19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem,  
o ile zmiana nie narusza interesu Klienta,  

 
Powód zmiany  

Bank ze względu na bezpieczeństwo transakcji podjął decyzję o wprowadzeniu dodatkowego limitu. 

 
  Pozostałe zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji mają charakter redakcyjny i porządkujący. 
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Wykaz zmian w Tabeli Oprocentowania Kont dla Konta SuperOszczędnościowego  

do 19.08.2020 r. 

 

 PLN USD EUR GBP 

do 20 000 0,70 0,05 0,01 0,05 

powyżej 20 000 0,05 0,00 0,00 0,00 
 

od 20.08.2020 r. 

 

  
PLN 

 
USD 

EUR 

(od dnia 20 sierpnia 2020 r. produkt wycofany z oferty,  
Konta otwarte przed tą datą zostaną zamknięte 2 listopada 

2020 r.) 

 
GBP 

do 20 000 0,07 0,05 0,01 0,05 

powyżej 20 000 0,05 0,00 0,00 0,00 
 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Konto SuperOszczędnościowe w walucie PLN 
 
Regulamin Rachunków Bankowych § 32. OPROCENTOWANIE I TABELA OPROCENTOWANIA  

9. Bank jest uprawniony do zmiany oprocentowania określonego w Tabeli Oprocentowania w ciągu 4 miesięcy od zmiany 
jednego z niżej wymienionych wskaźników, na następujących zasadach:  
1) dla rachunków prowadzonych w złotych: 
a) w przypadku obniżenia poziomu którejkolwiek z następujących stóp: stopy referencyjnej, stopy lombardowej lub stopy 
depozytowej ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, publikowanych przez Narodowy Bank Polski, o przynajmniej 0,10 
punktu procentowego Bank jest uprawniony do obniżenia oprocentowania na Koncie w przedziale od 0,05 punktu procentowego 
do 3 punktów procentowych, 
 
Powód zmiany 

Obnizenie stopy referencyjnej przez Radę Polityki Pieniężnej, opublikowanej przez Narodowy Bank Polski z 0,50 do 0,10  
z dniem 29.05.2020 r. 
 
Konto SuperOszczędnościowe w walucie EUR 

 
Regulamin Rachunków Bankowych § 37. POSTANOWIENIA RÓŻNE 

19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:  
(…) e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi. 
 
Powód zmiany 

Zaprzestanie oferowania produktu. 
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Wykaz zmian w Tabeli Oprocentowania Kont dla Konta Oszczędnościowego w EUR/ GBP/ USD 

do 19.08.2020 r. 

 

 USD EUR GBP 

do 20 000 0,05 0,01 0,05 

powyżej 20 000 0,00 0,00 0,00 
 

od 20.08.2020 r. 

 

  
USD 

EUR 
(od dnia 20 sierpnia 2020 r. produkt wycofany z 

oferty, Konta otwarte przed tą datą zostaną 
zamknięte 2 listopada 2020 r.) 

 
GBP 

do 20 000 0,05 0,01 0,05 

powyżej 20 000 0,00 0,00 0,00 

 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

 
Konto Oszczędnościowe w walucie EUR 

 
Regulamin Rachunków Bankowych § 37. POSTANOWIENIA RÓŻNE 

19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:  
(…) e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi. 
 
Powód zmiany 

Zaprzestanie oferowania produktu. 
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Wykaz zmian w Tabeli Oprocentowania Kont dla Konta Oszczędnościowego w PLN dla posiadaczy 
Konta Osobistego Citigold/ Konta Osobistego Citigold Private Client/ Konta Osobistego Citi Priority 

do 19.08.2020 r. 

 

Oprocentowanie Maksymalne 0,30  

Oprocentowanie Maksymalne na Koncie Oszczędnościowym PLN jest naliczane do wysokości Limitu Podstawowego, a w 
przypadku jego przekroczenia – dodatkowo do wysokości Limitu Dodatkowego 

Typ Konta Osobistego Citigold Private Client Citigold Citi Priority 

 

Warunki naliczenia 
Klientowi Oprocentowania 
Maksymalnego 

Utrzymywanie w danym miesiącu średniego salda na rachunkach  
w Banku min. 200 000 PLN oraz aktywny Profil Klienta w rozumieniu 
Regulaminu Produktów Inwestycyjnych Banku. 
W przypadku kont wspólnych przynajmniej jeden ze Współposiadaczy 
powinien spełnić powyższe warunki. 

 
Utrzymywanie w danym 
miesiącu średniego 
salda na rachunkach  
w Banku min. 30 000 
PLN 

Limit Podstawowy: 300 000,00 zł 200 000,00 zł 15 000,00 zł 

Limit Dodatkowy (kwota 
nadwyżki podlegającej 
oprocentowaniu po 
przekroczeniu Limitu 
Podstawowego) 

Równowartość 50% bieżącej wartości zaangażowania Klienta w Produkty inwestycyjne i 
ubezpieczeniowe na koniec miesiąca, za który naliczane jest oprocentowanie (Produkty zgodnie z 
definicją Regulaminu Produktów Inwestycyjnych Banku. 

Bieżącą wartość zaangażowania w Produkty Bank udostępnia w Raporcie „Analiza Portfela” na 
zasadach określonych w Regulaminie Produktów Inwestycyjnych). 

Wartość różnicy pomiędzy należnym Oprocentowaniem Podstawowym a Maksymalnym od salda objętego Oprocentowaniem 
Maksymalnym wypłacana jest do 7 – go Dnia Roboczego po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, którego dotyczy. 

Oprocentowanie  Podstawowe 0,05 
 

od 20.08.2020 r. 

Oprocentowanie na Koncie Oszczędnościowym w PLN dla posiadaczy Konta Osobistego Citgold/Konta Osobistego Citigold Private  
Client/ Konta Osobistego Citi Priority 

 
 PLN 

0,05 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 32. OPROCENTOWANIE I TABELA OPROCENTOWANIA  

9. Bank jest uprawniony do zmiany oprocentowania określonego w Tabeli Oprocentowania w ciągu 4 miesięcy od zmiany 
jednego z niżej wymienionych wskaźników, na następujących zasadach: 
1) dla rachunków prowadzonych w złotych: 
a) w przypadku obniżenia poziomu którejkolwiek z następujących stóp: stopy referencyjnej, stopy lombardowej lub stopy 
depozytowej ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, publikowanych przez Narodowy Bank Polski, o przynajmniej 0,10 
punktu procentowego Bank jest uprawniony do obniżenia oprocentowania na Koncie w przedziale od 0,05 punktu 
procentowego do 3 punktów procentowych, 
Regulamin Rachunków Bankowych § 37. POSTANOWIENIA RÓŻNE 

19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku: 
(…) b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych usług oferowanych Klientowi w ramach Umowy zawartej z Klientem, 
o ile zmiana nie narusza interesu Klienta. 
 
Powód zmiany 

Obniżenie stopy referencyjnej przez Radę Polityki Pieniężnej, opublikowanej przez Narodowy Bank Polski z 0,50 do 0,10  
z dniem 29.05.2020 r.  
Z uwagi na obniżenie stóp referencyjnych Narodowego Banku Polskiego Bank podjął decyzję o ujednoliceniu oprocentowania 
naliczanego na Koncie Oszczędnościowym dla wszystkich typów Kont. 
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Wykaz zmian w Tabeli Oprocentowania Kont dla Konta Oszczędnościowego w PLN dla posiadaczy 
Konta Osobistego CitiKonto 

do 19.08.2020 r. 

Oprocentowanie na Koncie Oszczędnościowym dla posiadaczy Konta Osobistego CitiKonto 
 
 

PLN 

0,05 

od 20.08.2020 r. 

Oprocentowanie na Koncie Oszczędnościowym dla posiadaczy Konta Osobistego CitiKonto 
(dla posiadaczy Konta Osobistego otwartego do dnia 19.08.2020 r.) 

 
 PLN 

0,05 

Podstawa prawna i faktyczna zmiany 

Regulamin Rachunków Bankowych § 37. POSTANOWIENIA RÓŻNE 

19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku: 
(…) e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi. 
 
Powód zmiany 

Zaprzestanie oferowania produktu. 

 

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 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. 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. Konto osobiste to rachunek płatniczy. 

              08/2020 


