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Zapis po zmianie

Przesłanka do zmiany
Regulamin Kart Kredytowych
Regulamin Kart Kredytowych
Rozdział I Postanowienia ogólne
Rozdział XV Postanowienia końcowe
§1
§ 25
1.
Bank
jest
uprawniony
do
jednostronnej
zmiany Umowy,
42) Plan spłat ratalnych „Komfort”/Plan – rozłożenie spłaty 42) Plan spłat ratalnych „Komfort”/Plan – rozłożenie na raty
w
tym
Regulaminu,
wyłącznie
z
ważnych
przyczyn,
kredytu na raty, zaciągniętego w ramach Limitu kredytu
Transakcji lub Salda podstawowego na zasadach określonych
w przypadku:
lub w ramach Dodatkowego Limitu kredytu na zasadach
w Porozumieniu i Regulaminie, w szczególności w rozdziale
b) zmiany zakresu lub sposobu świadczenia usług,
określonych w Regulaminie i w Porozumieniu,
XIII Regulaminu.
do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez
w szczególności w rozdziale XIII Regulaminu.
wprowadzenie nowych produktów albo wycofanie lub
Brak definicji
47) Saldo podstawowe - część Zadłużenia, którą Klient może zmianę cech dotychczasowych usług, o ile zmiana nie
rozłożyć na raty w ramach Planu, pomniejszonego o kwotę
narusza interesu Klienta.
kapitału aktualnie pozostałego do spłaty w ramach Planu
i Minimalną kwotę do zapłaty z ostatniego Wyciągu. Saldo
podstawowe nie obejmuje odsetek.

Podstawa faktyczna i prawna
Zmiana podyktowana jest rozszerzeniem i aktywnym
promowaniem usług oferowanych przez Bank dla wszystkich
Klientów. Bank wprowadza możliwość rozłożenia na raty
Salda podstawowego, które nie było zdefiniowane
wcześniej oraz nie było oferowane wszystkim Klientom.

Regulamin Kart Kredytowych
Regulamin Kart Kredytowych
Rozdział IV Zasady używania Karty
Rozdział IV Zasady używania Karty
§8
§8
1. Rachunek karty kredytowej nie jest rachunkiem
1. Rachunek karty kredytowej nie jest rachunkiem
o charakterze depozytowym. Klient nie jest uprawniony
o charakterze depozytowym. Klient nie jest uprawniony
do przechowywania środków pieniężnych na rachunku Karty. do przechowywania środków pieniężnych na rachunku Karty.
Klient jest zobowiązany do zwrotu kosztów spowodowanych
powstaniem nadpłaty na rachunku Karty kredytowej
zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.

Regulamin Kart Kredytowych
Rozdział XV Postanowienia końcowe
§ 25
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 wprowadza opłatę w związku ze wzrostem kosztów
związanych z amortyzacją systemów oraz ponoszonymi
przez Bank kosztami z tytułu serwisowania nadpłat, w tym
- monitorowania środków pod względem przeciwdziałania
nadużyciom, przeciwdziałania praniu pieniędzy, FATCA
oraz obsługą z tytułu przeksięgowania zwrotu nadpłat,
jak również w przypadku zamknięcia karty kredytowej –
przechowywania środków Klienta na oddzielnym rachunku
technicznym.

Regulamin Kart Kredytowych
Rozdział XIII Plan spłat ratalnych „Komfort”
§9
6. Bank może udzielić Klientowi, w drodze Porozumienia,
Dodatkowego Limitu kredytu, który jest nieodnawialny,
w postaci jednorazowej wypłaty środków pieniężnych
w formie przelewu z Rachunku Karty, na dowolny cel
konsumpcyjny. Postanowienia niniejszego Regulaminu
odnoszące się do Limitu kredytu mają odpowiednie
zastosowanie do Dodatkowego Limitu kredytu, a wypłata
kwoty Dodatkowego Limitu kredytu stanowi Transakcję
w rozumieniu niniejszego Regulaminu i podlega spłacie,
naliczeniu opłat, prowizji oraz odsetek jak Transakcja
gotówkowa w ramach Planu spłat ratalnych „Komfort”,
o którym mowa w rozdziale XIII niniejszego Regulaminu.

Regulamin Kart Kredytowych
Rozdział XV Postanowienia końcowe
§ 25
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 podyktowana jest rozszerzeniem i aktywnym
promowaniem usług oferowanych przez Bank dla wszystkich
Klientów. Bank wprowadza możliwość rozłożenia na raty
Salda podstawowego, które nie było zdefiniowane wcześniej
oraz nie było oferowane wszystkim Klientom.

Regulamin Kart Kredytowych
Rozdział XIII Plan spłat ratalnych „Komfort”
§9
6. Bank może udzielić Klientowi, w drodze Porozumienia,
Dodatkowego Limitu kredytu, który jest nieodnawialny,
w postaci jednorazowej wypłaty środków pieniężnych
w formie przelewu z Rachunku Karty, na dowolny cel
konsumpcyjny. Postanowienia niniejszego Regulaminu
odnoszące się do Limitu kredytu mają odpowiednie
zastosowanie do Dodatkowego Limitu kredytu,
któregospłata, naliczenie opłat, prowizji oraz odsetek
odbywa się w ramach Planu spłat ratalnych „Komfort”,
uregulowanego w rozdziale XIII niniejszego Regulaminu.
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Zapis przed zmianą
Regulamin Kart Kredytowych
Rozdział VII Wyciągi bankowe i reklamacje
§ 12
17. Bank informuje, że Klient może skorzystać
z pozasądowych trybów rozstrzygania sporów:
a) przed Arbitrem Bankowym działającym przy Związku
Banku Polskich, zgodnie z Regulaminem Bankowego
Arbitrażu Konsumenckiego dostępnym na dzień zawarcia
Umowy na stronie internetowej pod adresem
www.zbp.pl/arbiter, w przypadku gdy wartość przedmiotu
sporu nie przekracza kwoty 8.000 zł, na podstawie pisemnego
wniosku Klienta, do którego należy dołączyć dokument
potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego
w Banku lub oświadczenie Klienta, że w terminie 30 dni nie
uzyskał od Banku odpowiedzi na swoją skargę;

Zapis po zmianie
Regulamin Kart Kredytowych
Rozdział VII Wyciągi bankowe i reklamacje
§ 12
17. Bank informuje, że Klient może skorzystać
z pozasądowych trybów rozstrzygania sporów:
a) przed Arbitrem Bankowym działającym przy Związku
Banku Polskich, zgodnie z Regulaminem Bankowego Arbitrażu
Konsumenckiego dostępnym na dzień zawarcia Umowy
na stronie internetowej pod adresem www.zbp.pl/arbiter,
w przypadku gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza
kwoty 12.000 zł, na podstawie pisemnego wniosku Klienta,
do którego należy dołączyć dokument potwierdzający
zakończenie postępowania reklamacyjnego w Banku lub
oświadczenie Klienta, że w terminie 30 dni nie uzyskał od
Banku odpowiedzi na swoją skargę.
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Przesłanka do zmiany
Regulamin Kart Kredytowych
Rozdział XV Postanowienia końcowe
§ 25
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.

Regulamin Kart Kredytowych
Rozdział XV Postanowienia końcowe
§ 25
1. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy,
2. W przypadku umożliwienia Klientowi skorzystania z Planu, 2. W przypadku umożliwienia Klientowi skorzystania
w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn,
spłata kredytu zaciągniętego w ramach Limitu kredytu lub
z Planu, spłata objętej Planem Transakcji lub wskazanej
w przypadku:
Dodatkowego Limitu kredytu zostanie rozłożona na liczbę
kwoty do wysokości Salda podstawowego zostanie rozłożona
b) zmiany zakresu lub sposobu świadczenia usług,
rat ustaloną między Bankiem a Klientem, płatnych
na liczbę rat ustaloną między Bankiem a Klientem, płatnych
do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez
w terminach płatności Minimalnej kwoty do zapłaty.
w terminach płatności Minimalnej kwoty do zapłaty.
wprowadzenie nowych produktów albo wycofanie
lub zmianę cech dotychczasowych usług, o ile zmiana
3. Bank i Klient w drodze Porozumienia mogą uzgodnić
3. Bank i Klient w drodze Porozumienia mogą uzgodnić
nie narusza interesu Klienta.
indywidualne warunki oprocentowania oraz opłat i prowizji
indywidualne warunki oprocentowania, spłaty oraz opłat
w ramach Planu. W przypadku
i prowizji w ramach Planu. W przypadku zastosowania
zastosowania zmiennej stopy procentowej, opartej na stopie zmiennej stopy procentowej, opartej na stopie lombardowej
lombardowej Narodowego Banku Polskiego będą miały
Narodowego Banku Polskiego będą miały zastosowanie
zastosowanie zasady opisanew § 11 ust. 1–5.
zasady opisane w § 11 ust. 1-5.
Regulamin Kart Kredytowych
Rozdział XIII Plan spłat ratalnych „Komfort”
§ 20

5. Klient wskazuje określoną Transakcję/e lub ich części,
która/e ma/ją być objęta/e Planem (przed upływem terminu
płatności z tytułu rozliczenia Transakcji).

5. Klient wskazuje określoną Transakcję lub kwotę do
wysokości Salda podstawowego, która ma być objęta Planem
(przed upływem terminu płatności z tytułu rozliczenia
Transakcji lub Salda podstawowego).

6. Klient w ramach Planu ma możliwość wnioskowania przez
Citibank Online lub CitiPhone o automatyczne rozkładanie
na raty Transakcji bezgotówkowych bieżąco księgowanych
na rachunku Karty, poprzez podanie minimalnej kwoty
Transakcji podlegających automatycznemu rozłożeniu
na raty oraz liczby rat.

6. Klient w ramach Planu ma możliwość wnioskowania
o automatyczne rozkładanie na raty Transakcji
bezgotówkowych bieżąco księgowanych na rachunku Karty,
poprzez podanie minimalnej kwoty Transakcji podlegających
automatycznemu rozłożeniu na raty oraz liczby rat.

7. W przypadku nadpłaty na Karcie, Transakcje
bezgotówkowe, których przeniesienie do Planu
spowodowałoby powstanie nadpłaty na Karcie, nie zostaną
automatycznie rozłożone na raty, dopiero kolejna Transakcja
bezgotówkowa po całkowitym rozliczeniu nadpłaty zostanie
automatycznie rozłożona na raty.

7. W przypadku nadpłaty na Karcie, Transakcje
bezgotówkowe, nie zostaną automatycznie rozłożone
na raty, dopiero kolejna Transakcja bezgotówkowa
po całkowitym rozliczeniu nadpłaty zostanie
automatycznie rozłożona na raty.

Podstawa faktyczna i prawna
Zmiana Regulaminu Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego
polegająca na zwiększeniu wartości przedmiotu sporu
mogącego być przedmiotem rozstrzygnięcia Arbitra
Bankowego.

Zmiana podyktowana jest rozszerzeniem i aktywnym
promowaniem usług oferowanych przez Bank dla wszystkich
Klientów. Bank wprowadza możliwość rozłożenia na raty
Salda podstawowego, które nie było zdefiniowane wcześniej
oraz nie było oferowane wszystkim Klientom.
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11. Wszystkie raty Planu są równe, z wyjątkiem pierwszej
raty, która może być inna w zależności od tego, ile dni
zostało do końca okresu rozliczeniowego.
12. Dla Planów „Komfort”, dla których zastosowanie
ma oprocentowanie zmienne, zgodnie z ust. 3 powyżej,
wysokość rat ulegnie zmianie w przypadku zmiany
oprocentowania. O wysokości zmienionego oprocentowania
Planu oraz wysokości rat pozostałych do spłaty Bank
poinformuje Klienta na najbliższym Wyciągu lub
w Harmonogramie Planu spłat ratalnych „Komfort”.

Zapis po zmianie
Brzmienie ust. 11 zawarte w ust 11 i 12
11. Wszystkie raty Planu są równe, z wyjątkiem pierwszej
raty, która może być inna w zależności od tego, ile dni
zostało do końca okresu rozliczeniowego. O wysokości
miesięcznej raty Planu Bank informuje na najbliższym
Wyciągu.
12. Dla Planów „Komfort”, dla których zastosowanie
ma oprocentowanie zmienne, zgodnie z ust. 3 powyżej,
wysokość rat ulegnie zmianie w przypadku zmiany
oprocentowania. O wysokości zmienionego oprocentowania
Planu oraz wysokości rat pozostałych do spłaty Bank
poinformuje Klienta na najbliższym Wyciągu lub
w Harmonogramie Planu spłat ratalnych „Komfort”.

13. W przypadku rozłożenia na raty Transakcji
bezgotówkowej należne z tego tytułu odsetki naliczane
są od momentu rozłożenia Transakcji na raty.
14. Po zarejestrowaniu w Planie Transakcji gotówkowej
odsetki naliczone od tej Transakcji od momentu jej
zaksięgowania do momentu zarejestrowania jej w Planie
nie są należne. Odsetki należne z tytułu otwarcia Planu
naliczane są od momentu otwarcia Planu.

Brzmienie ust. 13 i 14 zawarte w ust. 14
14. Odsetki w pierwszej racie Planu naliczane są od otwarcia
Planu do daty wystawienia najbliższego Wyciągu.
Otwarcie Planu następuje poprzez:
a) złożenie przez Klienta dyspozycji rozłożenia na raty
Transakcji lub określonej kwoty do wysokości Salda
podstawowego,
b) wykonanie przelewu gotówki w ramach Dodatkowego
Limitu kredytu lub w ramach Limitu kredytu;

15. Bank niezwłocznie informuje Klienta o wysokości raty
miesięcznej w ramach Planu. Jeśli Klient zaakceptuje podane
warunki spłaty, Bank prześle Klientowi potwierdzenie tych
warunków na najbliższym Wyciągu lub w Harmonogramie
Planu spłat ratalnych „Komfort”.

Brzmienie ust 15 zawarte w ust 11
11. Wszystkie raty Planu są równe, z wyjątkiem pierwszej
raty, która może być inna w zależności od tego, ile dni
zostało do końca okresu rozliczeniowego. O wysokości
miesięcznej raty Planu Bank informuje na najbliższym
Wyciągu.

20. W przypadku rezygnacji z Planu lub wcześniejszej spłaty
Planu spłat ratalnych „Komfort” Klient jest zobowiązany do
zapłaty odsetek naliczonych w oparciu o stopy procentowe
obowiązujące dla danego Planu, zgodnie z ust. 11 powyżej,
i należnych za okres od dnia uruchomienia Planu do dnia
rezygnacji bądź wcześniejszej spłaty. W przypadku wpłaty
środków na rezygnację z Planu lub jego wcześniejszą spłatę
przy istniejącym Zadłużeniu na Karcie, Klient zobowiązany
jest poinformować Bank telefonicznie lub za pośrednictwem
Serwisu bankowości internetowej Citibank Online o celu
spłaty i zmianie sposobu jej rozliczania wskazanego
w § 7 ust. 35 powyżej.

19. W przypadku rezygnacji z Planu lub wcześniejszej spłaty
Planu spłat ratalnych „Komfort” Klient jest zobowiązany
do zapłaty odsetek naliczonych w oparciu o stopy
procentowe obowiązujące dla danego Planu i należnych
za okres od dnia otwarcia Planu do dnia rezygnacji bądź
wcześniejszej spłaty. W przypadku wpłaty środków na
rezygnację z Planu lub jego wcześniejszą spłatę przy
istniejącym Zadłużeniu na Karcie, Klient zobowiązany jest
poinformować Bank telefonicznie lub za pośrednictwem
Serwisu bankowości internetowej Citibank Online o celu
spłaty i zmianie sposobu jej rozliczania wskazanego
w § 7 ust. 35 powyżej.

21. Od dnia rezygnacji z Planu lub dnia następującego po
upływie okresu wypowiedzenia, o którym mowa w § 21
ust. 1 i 2 Regulaminu, zadłużenie wynikające z Planu, podlega
oprocentowaniu według zasad opisanych w § 11 ust. 1–5.

20. Od dnia rezygnacji z Planu lub dnia następującego po
upływie okresu wypowiedzenia, o którym mowa w § 21
ust. 1 i 2 Regulaminu, Zadlużenie objęte Planem podlega
oprocentowaniu według zasad opisanych w § 11 ust. 1–5.

22. W przypadku niezapłacenia przez Klienta, w terminie
wskazanym na Wyciągu, pełnych Minimalnych kwot do

Brzmienie ust 22 i 23 zawarte w ust.21.
21. W przypadku niezapłacenia przez Klienta, w terminie
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Przesłanka do zmiany
Regulamin Kart Kredytowych
Rozdział XV Postanowienia końcowe
§ 25
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.

Podstawa faktyczna i prawna
Zmiana podyktowana jest rozszerzeniem i aktywnym
promowaniem usług oferowanych przez Bank dla wszystkich
Klientów. Bank wprowadza możliwość rozłożenia na raty
Salda podstawowego, które nie było zdefiniowane wcześniej
oraz nie było oferowane wszystkim Klientom.
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Zapis przed zmianą
zapłaty co najmniej za 2 okresy rozliczeniowe, Plan dla
wszystkich rozłożonych na raty Transakcji gotówkowych
i bezgotówkowych zostaje zamknięty, z zastrzeżeniem
ust. 24 poniżej. Od dnia zamknięcia Planu Zadłużenie
wynikające z Transakcji gotówkowych i bezgotówkowych
i powiązanych z nim opłat i prowizji, które było objęte Planem,
podlega oprocentowaniu według zasad opisanych w § 11
ust. 1–5. Powyższe nie uchybia uprawnieniu Banku
wskazanemu w § 21 ust. 5 Regulaminu.
23. W przypadku niezapłacenia przez Klienta w terminie
wskazanym na Wyciągu pełnych Minimalnych kwot do zapłaty
co najmniej za 4 okresy rozliczeniowe, Plan dla Dodatkowego
Limitu kredytu zostaje zamknięty. Od dnia zamknięcia Planu
Zadłużenie wynikające z Dodatkowego Limitu kredytu
i powiązanych z nim finansowanych/lub Opłat i Prowizji, które
było objęte Planem, podlega oprocentowaniu według zasad
opisanych w § 11 ust. 1–5. Powyższe nie uchybia uprawnieniu
Banku wskazanemu w § 21 ust. 5 Regulaminu.

Zapis po zmianie
wskazanym na Wyciągu, pełnych Minimalnych kwot do
zapłaty co najmniej za 4 okresy rozliczeniowe, Plan
zostaje zamknięty, z zastrzeżeniem ust. 22 poniżej.
Od dnia zamknięcia Planu, Zadłużenie objęte Planem,
podlega oprocentowaniu według zasad opisanych w § 11
ust. 1–5. Powyższe nie uchybia uprawnieniu Banku
wskazanemu w § 21 ust. 5 Regulaminu.

24. W przypadku rozwiązania Umowy, o którym mowa
w § 21 ust. 1 i 2 Regulaminu, w dniu następującym po okresie
wypowiedzenia Umowy, z zastrzeżeniem postanowienia
§ 21 ust. 9 Regulaminu, Plan dla wszystkich rozłożonych
na raty Transakcji gotówkowych i bezgotówkowych lub
Opłat i Prowizji zostaje zamknięty. Od dnia zamknięcia
Planu Zadłużenie wynikające z Transakcji gotówkowych
i bezgotówkowych lub Opłat i Prowizji, które było objęte
Planem, zostaje oprocentowane zgodnie z oprocentowaniem
określonym w aktualnie obowiązującej Tabeli Oprocentowania

22. W przypadku rozwiązania Umowy, o którym mowa
w § 21 ust. 1 i 2 Regulaminu, w dniu następującym po okresie
wypowiedzenia Umowy, z zastrzeżeniem postanowienia
§ 21 ust. 9 Regulaminu, Plan zostaje zamknięty. Od dnia
zamknięcia Planu, Zadłużenie objęte Planem, zostaje
oprocentowane zgodnie z oprocentowaniem określonym
w aktualnie obowiązującej Tabeli Oprocentowania.

Regulamin Kart Kredytowych
Rozdział XV Postanowienia końcowe
§ 22
1. Bank przekazuje, w przypadkach określonych w ustawie
Prawo bankowe oraz w Ustawie o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia
9 kwietnia 2010 r., dane osobowe Klientów:
b) do biur informacji gospodarczej, w zakresie zobowiązań
wynikających z umów zawartych z Bankiem, jeżeli łączna ich
wartość przekracza 200 PLN, są wymagalne co najmniej
od 60 dni i upłynął co najmniej miesiąc od wysłania
Klientowi wezwania do zapłaty.

Regulamin Kart Kredytowych
Rozdział XV Postanowienia końcowe
§ 22
1. Bank przekazuje, w przypadkach określonych w ustawie
Prawo bankowe oraz w Ustawie o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia
9 kwietnia 2010 r., dane osobowe Klientów:
b) do biur informacji gospodarczej, w zakresie zobowiązań
wynikających z umów zawartych z Bankiem:
- jeżeli łączna ich wartość przekracza 200 zł, są wymagalne,
co najmniej od 30 dni i upłynął, co najmniej miesiąc
od wysłania Klientowi wezwania do zapłaty;
- nie upłynęło 10 lat od dnia wymagalności zobowiązania,
a w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym
orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do
rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu
polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą
zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo
ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez
sąd nie upłynęło 10 lat od dnia stwierdzenia roszczenia.
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Przesłanka do zmiany
Regulamin Kart Kredytowych
Rozdział XV Postanowienia końcowe
§ 25
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.

Podstawa faktyczna i prawna
Zmiana podyktowana jest rozszerzeniem i aktywnym
promowaniem usług oferowanych przez Bank dla wszystkich
Klientów. Bank wprowadza możliwość rozłożenia na raty
Salda podstawowego, które nie było zdefiniowane wcześniej
oraz nie było oferowane wszystkim Klientom.

Regulamin Kart Kredytowych
Rozdział XV Postanowienia końcowe
§ 25
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 wprowadzona w związku z nowelizacją Ustawy
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych.

Tabela Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych Citibank
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Zapis przed zmianą
Karta Citibank Student

Zapis po zmianie
Usunięcie produktu z oferty

Przesłanka do zmiany
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,

Podstawa faktyczna i prawna
W związku z tym, że Bank nie posiada w obsłudze Kart
Citibank Student, została podjęta decyzja o wycofaniu
produktu z oferty.

Dodana nowa opłata

Opłata roczna za wydanie i możliwość korzystania z każdej
Karty dodatkowej (z wyjątkiem karty Citibank MasterCard
World Signia Ultime/Citibank World Elite MasterCard Ultime)
dla kart wydanych od 1.03.2018
Karty Silver - 4 zł miesięcznie (48 zł w skali roku); karty
Gold, World, PremierMiles - 9 zł miesięcznie (108 zł w skali
roku); karty Platinum - 11 zł miesięcznie (132 zł w skali roku).

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:
c) wzrostu faktycznych kosztów ponoszonych przez Bank
w związku ze świadczeniem usługi na podstawie Umowy
ub wzrostu pracochłonności takiej usługi,
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, przy czym
zmiana którejkolwiek pozycji z Tabeli Opłat i Prowizji
w takim przypadku nie może być wyższa o więcej niż 200%
w stosunku do dotychczasowej wysokości lub stanowić
więcej niż 200% wzrostu kosztu.
Dla umów zawartych od 10.08. 2012 do 02.12.2013
§8
7. Bank jest uprawniony do zmiany Tabeli Opłat i Prowizji
w zakresie podwyższenia bądź wprowadzenia nowych opłat
lub prowizji w ciągu 6 miesięcy od wystąpienia którejkolwiek
z niżej wymienionych okoliczności:
c) w przypadku wzrostu faktycznych kosztów ponoszonych
przez Bank w związku ze świadczeniem usługi na podstawie
Umowy lub wzrostu pracochłonności takiej usługi,
d) w przypadku wystąpienia inflacji (wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych) w danym miesiącu kalendarzowym
roku na poziomie co najmniej 2%, liczonej rok do roku,
publikowanej przez Główny Urząd Statystyczny.
Dla umów zawartych od 2.12.2013
§8
6. Bank jest uprawniony do zmiany Tabeli Opłat i Prowizji
w zakresie podwyższenia bądź wprowadzenia nowych opłat

W odpowiedzi na wyższe odczyty inflacji w miesiącu
październiku, która wzrosła o 2,1% w ujęciu rocznym i 0,5%
w ujęciu miesięcznym oraz w związku ze wzrostem kosztów
związanych z amortyzacją systemów oraz ponoszonymi
przez Bank kosztami związanymi z produkcją kart, kosztami
infrastruktury, dystrybucji, kosztami technologicznymi
w tym z wdrożeniem nowych usług umożliwiających
Klientom samodzielny serwis poprzez Citibank Online oraz
obsługą instrumentu płatniczego Bank podjął decyzję o
wprowadzeniu opłaty miesięcznej dla umów zawieranych od
01.03.2018.

Tabela Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych Citibank
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Zapis przed zmianą
Opłata miesięczna za każdy Nośnik zbliżeniowy – bez opłat.

Zapis po zmianie
Opłata za każdy Nośnik zbliżeniowy (z wyłączeniem kart
wydanych od 18.12.2011 do 09.08.2012) - 5 zł miesięcznie

Przesłanka do zmiany
lub prowizji. Powiadomienie o zmianie nie może nastąpić
później niż 6 miesięcy od wystąpienia którejkolwiek z niżej
wymienionych okoliczności:
(c) wzrost faktycznych kosztów ponoszonych przez Bank
w związku ze świadczeniem usługi na podstawie Umowy
lub wzrost pracochłonności takiej usługi,
(d) wystąpienie 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, przy czym
zmiana którejkolwiek pozycji z Tabeli Opłat i Prowizji w takim
przypadku nie może być wyższa o 200% w stosunku do
dotychczasowej wysokości lub stanowić więcej niż 200%
wzrostu kosztu. Zmiana Tabeli Opłat i Prowizji dokonywana
jest nie częściej niż raz na kwartał.

Podstawa faktyczna i prawna
W odpowiedzi na wyższe odczyty inflacji w miesiącu
październiku, która wzrosła o 2,1% w ujęciu rocznym i 0,5%
w ujęciu miesięcznym oraz w związku z wzrostem kosztów
związanych z amortyzacją systemów oraz ponoszonymi
przez Bank kosztami związanymi z produkcją naklejek
zbliżeniowych, kosztami infrastruktury, dystrybucji,
kosztami technologicznymi w tym z wdrożeniem nowych
usług umożliwiających Klientom samodzielny serwis poprzez
Citibank Online oraz obsługą instrumentu płatniczego Bank
podjął decyzję o wprowadzeniu opłaty miesięcznej.

Dodana nowa opłata

Opłata miesięczna z tytułu obsługi nadpłaty na rachunku
karty kredytowej, naliczana
w przypadku wystąpienia w cyklu rozliczeniowym salda
dodatniego równego lub wyższego niż 200 zł. – 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:
b) 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,
(c) wzrost faktycznych kosztów ponoszonych przez Bank
w związku ze świadczeniem usługi na podstawie Umowy
lub wzrost pracochłonności takiej usługi,

Bank wprowadza opłatę w związku ze wzrostem kosztów
związanych z amortyzacją systemów oraz ponoszonymi
przez Bank kosztami z tytułu serwisowania nadpłat, w tym
- monitorowania środków pod względem przeciwdziałania
nadużyciom, przeciwdziałania praniu pieniędzy, FATCA
oraz obsługą z tytułu przeksięgowania zwrotu nadpłat,
jak również w przypadku zamknięcia karty kredytowej –
przechowywania środków Klienta na oddzielnym rachunku
technicznym.

Opłata za ubezpieczenie Pakiet Bezpieczeństwa (dotyczy
ubezpieczonych, którzy przystąpili do ubezpieczenia do 31
marca 2015 r.).

Usunięcie produktu z oferty

Regulamin Kart Kredytowych
Rozdział VI Opłaty, prowizje, oprocentowanie
§11 pkt. 6
1. 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 wycofał z oferty produkt - ubezpieczenie Pakiet
Bezpieczeństwa.

Tabela Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych Citibank
Zapis przed zmianą
Prowizja za rozłożenie przelewu gotówki na raty w ramach
Planu spłat ratalnych „Komfort” (dla Planów otwartych od
15.12.2016 r.) - ustalana indywidualnie (nie więcej niż 20% od
kwoty transakcji).

Opłata operacyjna za obsługę Planu Spłat ratalnych
„Komfort” dla Dodatkowego Limitu kredytu, dodana do
kwoty miesięcznej raty (dla Planów otwartych od 1.01.2015).
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Zapis po zmianie
Prowizja za otwarcie Planu spłat ratalnych „Komfort” (dla
Planów otwartych od 01.03.2018 r.) ustalana indywidualnie
(nie więcej niż 20% od kwoty rozkładanej na raty)

Opłata operacyjna za obsługę Planu Spłat ratalnych
„Komfort” dla Dodatkowego Limitu kredytu, (dla Planów
otwartych od 1.01.2015 do 28.02.2018) – 30 zł miesięcznie
Opłata operacyjna za obsługę Planu Spłat ratalnych
„Komfort” dla: Dodatkowego Limitu kredytu, przelewu
gotówki w ramach Limitu kredytu, Transakcji gotówkowej
oraz Salda podstawowego (dla Planów otwartych od
01.03.2018) – 30 zł miesięcznie

Opłata operacyjna za obsługę Planu Spłat ratalnych
„Komfort” w ramach limitu kredytu, dodana do kwoty
miesięcznej raty (dla Planów otwartych od 1.01.2015 – 20 zł
miesięcznie.

Opłata operacyjna za obsługę Planu Spłat ratalnych
„Komfort” dla przelewu gotówki w ramach Limitu kredytu
(dla Planów otwartych od 1.01.2015 do 28.02.2018) - 20 zł
miesięcznie
Opłata operacyjna za obsługę Planu Spłat ratalnych
„Komfort” dla Transakcji bezgotówkowej, (dla Planów
otwartych od 01.03.2018) - 20 zł. miesięcznie

Przesłanka do zmiany
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 usł

Podstawa faktyczna i prawna
Wysokość prowizji jest indywidualnie uzgadniana z Klientem.
Zmiana podyktowana jest rozszerzeniem i aktywnym
promowaniem usług oferowanych przez Bank
dla wszystkich Klientów.

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:
c) wzrostu faktycznych kosztów ponoszonych przez Bank
w związku ze świadczeniem usługi na podstawie Umowy
lub wzrostu pracochłonności takiej usługi,
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, przy czym
zmiana którejkolwiek pozycji z Tabeli Opłat i Prowizji
w takim przypadku nie może być wyższa o więcej niż 200%
w stosunku do dotychczasowej wysokości lub stanowić
więcej niż 200% wzrostu kosztu.

W odpowiedzi na wyższe odczyty inflacji w miesiącu
październiku, która wzrosła o 2,1% w ujęciu rocznym
i 0,5% w ujęciu miesięcznym oraz w związku ze wzrostem
kosztów związanych z amortyzacją systemów oraz kosztami
technologicznymi związanymi min. z wdrożeniem nowych
usług umożliwiających Klientom samodzielny serwis Planów
spłat ratalnych „Komfort” poprzez Citibank Online, Bank
podjął decyzję o podwyższeniu opłaty za obsługę Planu
Spłat ratalnych „Komfort” w ramach limitu kredytu
z wyłączeniem Planów otwartych dla pojedynczej Transakcji
bezgotówkowej kartą z 20 PLN do 30 PLN. Zmiana będzie
dotyczyła wyłącznie nowo otwartych Planów.

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. Niniejszy materiał
reklamowy został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

