
Załączniki do Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Załączniki obowiązują dla Klientów zawierających Umowę o Kartę Kredytową Citibank od dnia 05 luty 2020 r.

Załącznik nr 1. Tabela Limitów Transakcji

Typy Kart

Citibank Silver,
Citibank-LOT Silver,

Citibank-BP PAYBACK Silver,
Citibank-Elle,

Miejska,
Citi Simplicity
Citibank-BP
Motokarta

Citibank Gold,
Citibank-LOT Gold,

Citibank-BP PAYBACK Gold,
Citibank Platinum,

Citibank-LOT Platinum,
Citibank World MasterCard,

Citibank PremierMiles
Citibank MasterCard World Signia Ultime/

Citibank World Elite MasterCard Ultime

Dzienny limit Wypłat gotówki z bankomatów 5000 zł

10 000 zł dla Kart Gold, Citibank PremierMiles 
i Citibank World MasterCard

15 000 zł dla Kart Platinum i Citibank MasterCard 
World Signia Ultime/Citibank World Elite 

MasterCard Ultime

Dzienny limit liczby Wypłat gotówki z bankomatów 6 8

Dzienny limit liczby Transakcji bezgotówkowych Nośnikiem zbliżeniowym 20 20

Limit kwotowy dla jednorazowej Transakcji zbliżeniowej przeprowadzonej 
na terenie Polski bez konieczności użycia PIN lub podpisu Klienta, ustalany 
przez organizacje płatnicze

50 zł 50 zł

Maksymalny sumaryczny limit transakcji zbliżeniowych niewymagających 
podania PIN-u inicjowanych w kraju należącym do EOG (Transakcja 
autoryzowana kodem PIN odnawia limit)

100 EUR 100 EUR

Załącznik nr 2. Tabela Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych Citibank

Typy Kart

Citibank Silver,
Citibank-LOT Silver,

Citibank-BP
PAYBACK Silver,

Citibank-Elle,
Miejska

Citi Simplicity Citibank World
MasterCard

Citibank-BP
Motokarta

Citibank Gold,
Citibank-LOT Gold,

Citibank-BP
PAYBACK Gold

Citibank Premier-
Miles

Citibank Platinum,
Citibank-LOT

Platinum

Citibank 
MasterCard World 

Signia Ultime/
Citibank World 

Elite MasterCard 
Ultime

Opłata roczna za wydanie karty płatniczej będącej 
Kartą główną i za obsługę karty kredytowej 
będącej Kartą główną (dla kart wydanych 
od 1.01.2015)

8 zł miesięcznie  
(96 zł w skali roku) Bez opłat 18 zł miesięcznie  

(216 zł w skali roku) Bez opłat 18 zł miesięcznie 
(216 zł w skali roku)

60 zł miesięcznie 
(720 zł  w skali roku) 1000 zł

Opłata roczna za wydanie karty płatniczej będącej 
Kartą główną i za obsługę karty kredytowej 
będącej Kartą główną (dla kart wydanych 
od 31.08.2013 do 31.12.2014)

8 zł miesięcznie  
(96 zł w skali roku) Nie dotyczy 18 zł miesięcznie  

(216 zł w skali roku) Nie dotyczy 18 zł miesięcznie 
(216 zł w skali roku)

27 zł miesięcznie 
(324 zł w skali roku) 1000 zł

Opłata roczna za wydanie karty płatniczej będącej 
Kartą główną i za obsługę karty kredytowej 
będącej Kartą główną (dla kart wydanych 
do 31.08.2013)

8 zł miesięcznie  
(96 zł w skali roku) Nie dotyczy 8 zł miesięcznie  

(96 zł w skali roku) Nie dotyczy 18 zł miesięcznie 
(216 zł w skali roku)

27 zł miesięcznie 
(324 zł w skali roku) 1000 zł

Opłata roczna za wydanie karty płatniczej będącej 
Kartą dodatkową i za obsługę karty kredytowej 
będącej Kartą dodatkową (dla kart wydanych 
od 1.03.2018)

4 zł miesięcznie  
(48 zł w skali roku)

4 zł miesięcznie  
(48 zł w skali roku)

9 zł miesięcznie  
(108 zł w skali roku)

4 zł miesięcznie  
(48 zł w skali roku)

9 zł miesięcznie  
(108 zł w skali roku)

11 zł miesięcznie 
(132 zł w skali roku) 250 zł

Opłata roczna za wydanie karty płatniczej będącej 
Kartą dodatkową i za obsługę karty kredytowej 
będącej Kartą dodatkową (dla kart wydanych 
od 1.02.2014 do 28.02.2018)

Bez opłat Bez opłat Bez opłat Nie dotyczy Bez opłat Bez opłat 250 zł

Opłata roczna za wydanie karty płatniczej będącej 
Kartą dodatkową i za obsługę karty kredytowej 
będącej Kartą dodatkową (dla kart wydanych 
od 31.08.2013 do 31.01.2014)

4 zł miesięcznie
(48 zł w skali roku) Nie dotyczy 9 zł miesięcznie 

(108 zł w skali roku) Nie dotyczy 9 zł miesięcznie  
(108 zł w skali roku)

11 zł miesięcznie 
(132 zł w skali roku) 250 zł

Opłata roczna za wydanie karty płatniczej będącej 
Kartą dodatkową i za obsługę karty kredytowej 
będącej Kartą dodatkową (dla kart wydanych 
do 31.08.2013)

4 zł miesięcznie
(48 zł w skali roku) Nie dotyczy 4 zł miesięcznie

(48 zł w skali roku) Nie dotyczy 9 zł miesięcznie 
(108 zł w skali roku)

11 zł miesięcznie 
(132 zł w skali roku) 250 zł

Opłata za ponowne wydanie karty płatniczej 
(Karty) zamiast utraconej lub wydanie duplikatu 
Karty

30zł 30zł 30zł 30zł 30zł 30zł Bez opłat

Opłata za zmianę typu Karty głównej na wniosek 
Klienta 30 zł 30zł 30 zł 30zł 30 zł 30 zł Bez opłat

Opłata miesięczna za obsługę karty kredytowej 
w formie Nośnika zbliżeniowego (za każdy Nośnik 
zbliżeniowy) dla kart wydanych od 18.12.2011 
do 09.08.2012)

Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

Opłata miesięczna za  obsługę karty kredytowej 
w formie Nośnika zbliżeniowego (za każdy Nośnik 
zbliżeniowy) (z wyłączeniem kart wydanych 
od 18.12.2011 do 09.08.2012)

5 zł miesięcznie 5 zł miesięcznie 5 zł miesięcznie 5 zł 
miesięcznie

5 zł 
miesięcznie

5 zł 
miesięcznie

5 zł 
miesięcznie

Opłata za funkcję umożliwiającą dokonywanie 
Transakcji zbliżeniowych Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

Prowizja za Transakcję  bezgotówkową Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

Prowizja za Transakcję gotówkową lub Transakcję 
szczególną

8% wartości  
Transakcji nie 
mniej niż 10 zł

8% wartości  
Transakcji nie 
mniej niż 10 zł

8% wartości  
Transakcji nie 
mniej niż 10 zł

8% wartości  
Transakcji nie 
mniej niż 10 zł

8% wartości  
Transakcji nie 
mniej niż 10 zł

8% wartości  
Transakcji nie 
mniej niż 10 zł

8% wartości  
Transakcji nie 
mniej niż 10 zł

Prowizja za przewalutowanie Transakcji 
dokonanych w innej walucie niż PLN

5,8% wartości 
Transakcji

5,8% wartości 
Transakcji

5,8% wartości 
Transakcji

5,8% wartości 
Transakcji

5,8% wartości 
Transakcji

5,8% wartości 
Transakcji Bez opłat

Prowizja od Transakcji przewalutowanej 
dynamicznie z waluty oryginalnej na walutę 
rachunku Karty w momencie dokonania Transakcji 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Opłata za spłatę zadłużenia z Karty w Oddziale 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł Bez opłat

Opłata za spłatę zadłużenia z Karty w bankomacie 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł Bez opłat



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 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł

Opłata za udostępnienie Citibank Online Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

Opłata za możliwość korzystania przez Klienta 
z usługi bankowości telefonicznej CitiPhone 6 zł miesięcznie 6 zł miesięcznie 6 zł miesięcznie 6 zł miesięcznie 6 zł miesięcznie 6 zł miesięcznie Bez opłat

Opłata za nadanie nowego lub zmianę Kodu 
identyfikacyjnego Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

Opłata za usługę CitiAlerts Standard, w tym usługę 
powiadamiania SMS

6 zł miesięcznie 
(pierwszy miesiąc 

bez opłat)
Bez opłat

6 zł miesięcznie 
(pierwszy miesiąc 

bez opłat)
Bez opłat

6 zł miesięcznie 
(pierwszy miesiąc 

bez opłat)

6 zł miesięcznie 
(pierwszy miesiąc 

bez opłat)
Bez opłat

Opłata za usługę CitiAlerts Premium, w tym usługę 
powiadamiania SMS

10 zł miesięcznie 
(pierwszy miesiąc 

bez opłat)
Bez opłat

10 zł miesięcznie 
(pierwszy miesiąc 

bez opłat)
Bez opłat

10 zł miesięcznie 
(pierwszy miesiąc 

bez opłat)

10 zł miesięcznie 
(pierwszy miesiąc 

bez opłat)
Bez opłat

Opłata za Wyciąg w wersji papierowej (opłata 
dotyczy Kart Kredytowych wydanych po 1.10.2011) 5 zł miesięcznie 5 zł miesięcznie 5 zł miesięcznie 5 zł miesięcznie 5 zł miesięcznie 5 zł miesięcznie Bez opłat

Opłata za sporządzenie zestawienia transakcji 
płatniczych w formie kopii Wyciągu w wersji 
papierowej mającego więcej niż 1 miesiąc

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł Bez opłat

Opłata za sporządzenie zestawienia transakcji 
płatniczych w formie kopii Wyciągu w wersji pdf 
mającego więcej niż 1 miesiąc

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł Bez opłat

Opłata za kopię dowodu dokonania Transakcji 
uzyskaną od usługodawcy 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł Bez opłat

Opłata za potwierdzenie dokonania przelewu 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł Bez opłat

Opłata za zaświadczenie dotyczące zadłużenia lub 
Rachunku Karty 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł Bez opłat

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

0,36% salda 
zadłużenia Nie dotyczy 0,36% salda 

zadłużenia Nie dotyczy 0,36% salda 
zadłużenia

0,36% salda 
zadłużenia

0,36% salda 
zadłużenia

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

0,79% salda 
zadłużenia Nie dotyczy 0,79% salda 

zadłużenia Nie dotyczy 0,79% salda 
zadłużenia

0,79% salda 
zadłużenia

0,79% salda 
zadłużenia

Prowizja za rozłożenie polecenia przelewu 
wewnętrznego w złotych lub polecenia przelewu 
krajowego w złotych na raty w ramach Planu 
spłat ratalnych „Komfort” (dla Planów otwartych 
od 15.12.2016 do 28.02.2018)

Ustalana  
indywidualnie  
(nie więcej niż 
20% od kwoty 

transakcji)

Ustalana  
indywidualnie  
(nie więcej niż 
20% od kwoty 

transakcji)

Ustalana  
indywidualnie  
(nie więcej niż 
20% od kwoty 

transakcji)

Nie dotyczy

Ustalana  
indywidualnie  
(nie więcej niż 
20% od kwoty 

transakcji)

Ustalana  
indywidualnie  
(nie więcej niż 
20% od kwoty 

transakcji)

Ustalana  
indywidualnie  
(nie więcej niż 
20% od kwoty 

transakcji)

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)

ustalana  
indywidualnie 
(nie więcej niż 
20% od kwoty 

rozkładanej 
na raty)

ustalana  
indywidualnie 
(nie więcej niż 
20% od kwoty 

rozkładanej 
na raty)

ustalana  
indywidualnie 
(nie więcej niż 
20% od kwoty 

rozkładanej 
na raty)

ustalana  
indywidualnie 
(nie więcej niż 
20% od kwoty 

rozkładanej 
na raty)

ustalana  
indywidualnie 
(nie więcej niż 
20% od kwoty 

rozkładanej 
na raty)

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 30 zł miesięcznie 30 zł miesięcznie Nie dotyczy 30 zł miesięcznie 30 zł miesięcznie 30 zł miesięcznie

Opłata operacyjna za obsługę Planu Spłat 
ratalnych „Komfort” dla: Pożyczki do Karty, 
Pożyczki z Karty oraz Salda na Raty (dla Planów 
otwartych od 01.03.2018) 

30 zł miesięcznie 30 zł miesięcznie 30 zł miesięcznie 30 zł miesięcznie 30 zł miesięcznie 30 zł miesięcznie 30 zł miesięcznie

Opłata operacyjna za obsługę Planu Spłat 
ratalnych „Komfort” dla polecenia przelewu 
wewnętrznego w złotych lub polecenia przelewu 
krajowego w złotych w ramach Limitu kredytu (dla 
Planów otwartych od 1.01.2015 do 28.02.2018)

20 zł miesięcznie 20 zł miesięcznie 20 zł miesięcznie Nie dotyczy 20 zł miesięcznie 20 zł miesięcznie 20 zł miesięcznie

Opłata operacyjna za obsługę Planu Spłat 
ratalnych „Komfort” dla Rat w Karcie (dla Planów 
otwartych od 01.03.2018)  

20 zł miesięcznie 20 zł miesięcznie 20 zł miesięcznie 20 zł miesięcznie 20 zł miesięcznie 20 zł miesięcznie 20 zł miesięcznie

Priority Pass – opłata za wejście do saloniku - dla 
posiadaczy Kart głównych nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Nielimitowane 
wejścia dla  

posiadaczy Kart 
głównych w roku 
kalendarzowym 

- bez opłat jednora-
zowe wejście osoby 

towarzyszącej  
– 30 USD

Opłata za przekroczenie Limitu Kredytu Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

Podane w Tabeli Opłat i Prowizji opłaty roczne dotyczą oferty standardowej, nie dotyczą ofert promocyjnych.
Usługi wskazane w Tabeli Opłat i Prowizji są dobrowolne.
Posiadacze Konta Citigold lub Citigold Private Client, z wyłączeniem posiadaczy Karty Kredytowej Citibank MasterCard World Signia Ultime/Citibank World Elite MasterCard Ultime, 
są zwolnieni z: 
1)  miesięcznej wysokości Opłaty rocznej za wydanie karty płatniczej będącej Kartą Główną i za obsługę karty kredytowej będącej Kartą Główną, 
2)  miesięcznej opłaty za możliwość korzystania z usługi bankowości telefonicznej CitiPhone. 
z zastrzeżeniem spełnienia warunków bezpłatnego prowadzenia Konta zgodnie z obowiązującą „Tabelą Opłat i Prowizji: Konta oraz kredyt w rachunku płatniczym - Linia kredytowa dla 
Klientów indywidualnych”.

Posiadacze Konta Citigold Private Client, którzy w miesiącu poprzedzającym naliczenie opłaty rocznej spełniają warunek średniego salda miesięcznego w rozumieniu Regulaminu 
Rachunków Bankowych w wysokości 3 mln zł, są zwolnieni z: 
1)  opłaty rocznej za wydanie karty płatniczej będącej Kartą Główną lub będącej Dodatkową Kartą Kredytową Citibank MasterCard World Signia Ultime/Citibank World Elite MasterCard 

Ultime i za obsługę karty kredytowej będącej Kartą Główną oraz Dodatkową Kartą Kredytową Citibank MasterCard World Signia Ultime/Citibank World Elite MasterCard Ultime, 
2)  miesięcznej opłaty za możliwość korzystania z usługi bankowości telefonicznej CitiPhone 

W przypadku Priority Pass opłata za wejście do saloniku naliczana jest jako równowartość kwoty 30 USD przeliczonej na złotówki po kursie Banku obowiązującym w dniu księgowania 
opłaty na Rachunku Karty.

W przypadku niewykonania przez Klienta zobowiązań wynikających z umowy o Kartę Kredytową Citibank Klient może zostać zobowiązany przez sąd do poniesienia kosztów sądowych 
i postępowania egzekucyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Ustawą z dnia 15 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, 
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców 
prawnych oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Klient posiadający Kartę główną typu Karta Kredytowa Citibank Platinum lub Karta Kredytowa Mastercard World, opatrzoną specjalnym znakiem graficznym World, objęty jest nieodpłatnie 
Serwisem Concierge, zgodnie z „Zasadami Wykonywania Świadczeń Concierge”.
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Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00–923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 000 0001538; 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. 

Załącznik nr 3. Tabela Oprocentowania

Typy Kart

Citibank Silver,
Citibank-LOT Silver,

Citibank-BP PAYBACK
Silver,

Citibank-Elle,
Miejska (Citibank Urban 

Travel Card),
Citibank World

MasterCard,
Citi Simplicity

Citibank Gold,
Citibank-LOT Gold,

Citibank-BP 
PAYBACK

Gold
Citibank 

PremierMiles

Citibank-BP
Motokarta

Citibank Platinum,
Citibank-LOT 

Platinum

Citibank 
MasterCard World 

Signia Ultime/
Citibank World 

Elite MasterCard 
Ultime

Oprocentowanie Transakcji bezgotówkowych z użyciem Karty, jeśli 
Zadłużenie nie zostało w całości spłacone przed upływem terminu 
płatności, a także oprocentowanie Transakcji gotówkowych, Transakcji 
szczególnych oraz Planu spłat ratalnych „Komfort”

10% rocznie 10% rocznie 10% rocznie 10% rocznie 10% rocznie

Odsetki dla Transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dokonanych Kartą Kredytową naliczane są z wykorzystaniem formuły: oprocentowanie wskazane w tabeli dzielone jest przez 
365/366 dni (w zależności od faktycznej ilości dni kalendarzowych w roku). Według tak obliczonej stopy dziennej naliczane są odsetki za każdy dzień kalendarzowy, w którym Klient 
korzysta z kredytu na Karcie.

W przypadku zmiany typu Karty do transakcji dokonanych przed datą zmiany stosuje się oprocentowanie właściwe dla danego typu Karty, którą dokonano Transakcji, obowiązujące 
w dniu jej dokonania.

Odsetki dla Planu spłat ratalnych „Komfort” naliczane są z wykorzystaniem formuły: Dla pierwszej raty i raty naliczanej w przypadku wcześniejszej spłaty: oprocentowanie wskazane 
w tabeli dzielone jest przez 360 dni i według tak obliczonej stopy dziennej naliczane są odsetki za każdy dzień kalendarzowy, w którym Klient korzysta z Planu.

Dla pozostałych rat oprocentowanie wskazane w tabeli dzielone jest przez 360 dni i naliczane przez 30 dni w miesiącu (niezależnie od faktycznej ilości dni w danym miesiącu).

Wykaz godzin granicznych dla Poleceń przelewu krajowego w złotych oraz Poleceń przelewu wewnętrznego w złotych

Rodzaj przelewu z Rachunku Karty Godzina graniczna

Polecenie przelewu krajowego w złotych 15.30

Polecenie przelewu wewnętrznego w złotych na rachunki klientów korporacyjnych w Banku 17.30

Polecenia przelewu z wyjątkiem poleceń przelewu wewnętrznego z Rachunku Karty składane w dni inne niż Dni robocze uznaje się za otrzymane pierwszego Dnia roboczego następującego 
po tym dniu.


