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 Adres dostarczenia Umowy

 …………………...................................................................…………………………………………..

 imię i nazwisko

 …………………...................................................................…………………………………………..

 ulica, numer domu/lokalu

 …………………...................................................................…………………………………………..

 kod i miejscowość

Umowa o Kartę Kredytową Citibank 
(„Umowa”)

Zawarta między Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 16, 00-923 Warszawa, wpisanym 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000001538, NIP: PL 526-030-02-91, o kapitale zakładowym 522.638.400 PLN, opłaconym 
w całości, Bank Handlowy w Warszawie S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Adres poczty elektronicznej: listybh@citi.
com; wykaz adresów oddziałów, w których wykonywana jest działalność jest dostępna na www.citihandlowy.pl oraz w serwisie bankowości 
telefonicznej CitiPhone, zwanym dalej, „Bankiem”,

działającym za pośrednictwem pośrednika kredytowego 

z siedzibą przy 

a Panem/Panią 

PESEL/Numer paszportu 

zwanym/ą dalej „Klientem”.

Określenia pisane w Umowie wielką literą mają znaczenie przypisane im w § 1 Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego 
w Warszawie S.A. („Regulamin”), chyba że co innego wynika z kontekstu.

§1

1. Bank wyda Klientowi Kartę uprawniającą do dokonywania Transakcji w ramach Limitu kredytu na warunkach określonych w Umowie 
oraz Regulaminie.

2. Bank przyznaje Klientowi Limit kredytu w wysokości  złotych, co stanowi całkowitą kwotę kredytu.
3. Strony mogą zmienić Umowę w drodze Porozumienia, w tym Bank w ramach Porozumienia może:

a) udzielić Klientowi Dodatkowego Limitu kredytu,
b) udzielić Tymczasowego Podwyższenia Limitu kredytu,
c) dokonać zmiany wysokości Limitu kredytu.

4. Bank udziela Dodatkowego Limitu kredytu lub Tymczasowego Podwyższenia Limitu kredytu oraz dokonuje zmiany wysokości Limitu 
kredytu na warunkach przewidzianych Umową i Regulaminem.

5. Limit kredytu jest kredytem odnawialnym, z tym zastrzeżeniem, że Dodatkowy Limit kredytu jest nieodnawialny, przyznanym wraz 
z Kartą i stanowi kredyt konsumencki w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim.

6. Bank może podjąć decyzję o umożliwieniu w wyjątkowych przypadkach dokonania Transakcji przekraczającej dostępny Limit 
kredytu. O możliwości dokonania Transakcji przekraczającej dostępny Limit kredytu oraz o aktualnej dopuszczalnej wysokości tego 
przekroczenia Bank informuje Klienta na Wyciągu.

7. Bank wprowadza dla Transakcji limity i ograniczenia, wskazane w Tabeli limitów Transakcji (Załącznik nr 1 do Regulaminu).
8. Bank jest uprawniony do obniżenia, bez zgody Klienta, wysokości Limitu kredytu lub Dodatkowego Limitu kredytu w przypadku 

niedotrzymania przez Klienta warunków udzielenia kredytu albo w razie utraty przez Klienta zdolności kredytowej do spłaty kredytu 
w wysokości Limitu kredytu. Bank niezwłocznie informuje Klienta o obniżeniu Limitu kredytu.

§2

1. Umowa jest zawarta na okres 12 miesięcy i podlega automatycznie przedłużeniu na kolejne okresy 12 miesięcy, chyba że:
a) Klient poinformuje Bank o zamiarze jej nieprzedłużania na co najmniej 30 dni przed upływem wskazanego powyżej okresu 12 

miesięcy lub kolejnego okresu 12 miesięcy, na jaki Umowa jest zawarta, lub
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b) Bank poinformuje pisemnie Klienta na ostatni podany adres do korespondencji, o zamiarze jej nieprzedłużania, na co najmniej 
30 dni przed upływem wskazanego powyżej okresu 12 miesięcy lub kolejnego okresu 12 miesięcy, na jaki Umowa jest zawarta.

2.  Data ważności Karty podana jest na Karcie. Jeżeli Umowa wygaśnie lub zostanie rozwiązana przed upływem terminu ważności Karty, 
Bank dokona zastrzeżenia Karty.

§3

1. Klient może wykorzystywać Limit kredytu przy użyciu Karty w pełnej wysokości, niezwłocznie po aktywacji Karty, poprzez dokonywanie 
zapłaty za wybrane towary i usługi w terminalach oraz na odległość, wypłaty gotówki lub w formie przelewu z Rachunku Karty 
na dowolny cel konsumpcyjny („Transakcje”).

2. Dodatkowy Limit kredytu może być wykorzystany w postaci jednorazowej wypłaty środków pieniężnych w formie przelewu z Rachunku 
Kredytu na dowolny cel konsumpcyjny. Wypłata kwoty Dodatkowego Limitu kredytu stanowi Transakcję w rozumieniu Regulaminu 
i podlega spłacie i naliczeniu opłat, prowizji oraz odsetek, na zasadach takich jak Transakcja gotówkowa w ramach Planu spłat 
ratalnych „Komfort”.

3. Rachunek karty kredytowej nie jest rachunkiem o charakterze depozytowym. Klient nie jest uprawniony do przechowywania środków 
pieniężnych na rachunku Karty.

4. W przypadku wystąpienia na Karcie Kredytowej nadpłaty Bank jest zobowiązany do jej zwrotu

§4

1. Bank udostępnia Klientowi harmonogram spłat Zadłużenia na każdym Wyciągu i niezwłocznie rozlicza jego spłaty. Ponadto, w każdym 
czasie na wniosek Klienta korzystającego z Planu, o którym mowa w ust. 3 poniżej, Bank udostępnia bezpłatnie harmonogram spłat 
Planu.

2. Klient może spłacić całość lub część Zadłużenia w wybranym przez siebie terminie, przy czym zobowiązany jest do spłaty co najmniej 
Minimalnej kwoty do zapłaty, w wysokości wskazywanej na Wyciągu. Spłata powinna nastąpić nie później niż w terminie wskazanym 
na Wyciągu, który nie może być krótszy niż 24 dni od daty wystawienia przez Bank Wyciągu. Dokonanie wpłaty na Rachunek Karty 
przed datą wystawienia Wyciągu nie zwalnia Klienta od obowiązku spłaty co najmniej Minimalnej kwoty do zapłaty, w wysokości 
wskazywanej na Wyciągu. Klient spłaca całość Zadłużenia najpóźniej następnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia Umowy. 
W przypadku przekroczenia Limitu kredytu Klient niezwłocznie spłaca kwotę przekraczającą Limit kredytu oraz uiszcza opłatę 
za to przekroczenie, w wysokości określonej w § 7 ust. 1. Klient, po wystawieniu Wyciągu, może dokonać wcześniejszej spłaty 
Zadłużenia przed terminem wskazanym na Wyciągu. Spłata zostanie zaliczona na poczet spłaty kwoty Zadłużenia, z uwzględnieniem 
kolejności zaliczania spłat, przewidzianej w ust. 4 poniżej.

3. Klient może skorzystać z Planu spłat ratalnych „Komfort” („Plan”) na zasadach opisanych w Regulaminie i w ten sposób spłacać 
określoną Transakcję lub część Zadłużenia w ratach. Szczegółowe ustalenie Planu następować będzie w drodze Porozumienia.

4. Wszelkie kwoty spłacone lub uzyskane przez Bank w związku z Umową są zaliczane na poczet wymagalnego Salda zadłużenia 
wskazanego na Wyciągu w następującej kolejności:
– raty kapitałowo- odsetkowe Planu, odsetki, opłaty i prowizje;
– Transakcje.

§5

1. W przypadku braku spłaty, co najmniej Minimalnej kwoty do zapłaty, w terminie wskazanym na Wyciągu, Bank zastrzega sobie prawo 
do podejmowania względem Klienta czynności windykacyjnych zmierzających do zapewnienia dobrowolnego uregulowania zaległości. 
Bank lub działające w imieniu Banku podmioty mogą podejmować następujące czynności windykacyjne: monity telefoniczne, monity 
listowne oraz inne czynności podejmowane poza siedzibą Banku. Za każdą z podjętych czynności windykacyjnych Bank może naliczać 
opłaty w wysokości określonej w ust. 2 poniżej. Naliczone opłaty za czynności windykacyjne powiększają Minimalną kwotę do zapłaty 
i są wymagane wraz z nią w terminie wskazanym na Wyciągu.

2. W przypadku braku lub opóźnienia płatności Bank pobiera następujące opłaty:
•	 Opłata za monit listowny – 25 zł
•	 Opłata za monit telefoniczny – 35 zł
•	 Dzienny limit opłat za czynności windykacyjne wynosi – 35 zł
•	 Limit opłat za czynności windykacyjne w miesięcznym cyklu rozliczeniowym wynosi – 95 zł

 Szczegółowe zasady naliczania opłat za czynności windykacyjne wskazane są w Regulaminie.

§6

1. Bank jest uprawniony do pobierania opłat i prowizji określonych w §7 ust. 1 oraz odsetek naliczanych w oparciu o stopę oprocentowania 
określoną w §7 ust. 2. Opłaty, prowizje i stopy procentowe mogą ulec zmianie zgodnie z § 8.

2. Należne opłaty, prowizje oraz odsetki Bank pobiera przez obciążenie Rachunku Karty, także w przypadku, jeżeli przedmiotowe 
obciążenie spowoduje przekroczenie przyznanego Limitu kredytu.

3. Bank nalicza odsetki od kwot wszystkich Transakcji w wysokości określonej w §7 ust. 2 za każdy dzień, począwszy od dnia księgowania 
Transakcji na Rachunku Karty aż do dnia całkowitej spłaty Zadłużenia. Odsetki od Transakcji bezgotówkowych nie są pobierane, 
jeżeli Zadłużenie zostało spłacone przed upływem terminu wskazanego na Wyciągu, który nie może być krótszy niż 24 dni od dnia 
wystawienia przez Bank Wyciągu. W przypadku niedokonania spłaty Minimalnej kwoty do zapłaty w terminie wskazanym powyżej 
Bank może rozpocząć dochodzenie wierzytelności. Odsetki od Transakcji gotówkowych są pobierane niezależnie od spłaty całości 
Salda zadłużenia wskazanego na Wyciągu przed upływem terminu wskazanego na Wyciągu.

§7

1. Bank pobiera od Klienta następujące opłaty i prowizje w związku z Umową:
a) 
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b) 

2. 

3. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla Limitu kredytu wynosi:  %

4. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta w związku z udzieleniem mu Limitu kredytu wynosi  zł

§8

1. Oprocentowanie kredytu udzielonego na podstawie Umowy ustalane jest według zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie 
stanowi równowartość czterokrotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego, ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej, 
publikowanej przez Narodowy Bank Polski. W przypadku Karty Kredytowej Citibank World Elite MasterCard Ultime oprocentowane 
kredytu stanowi równowartość czterokrotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego, przy czym nie może być wyższe 
niż 20% w skali roku.

2. Bank podwyższa albo obniża oprocentowanie kredytu udzielonego na podstawie Umowy po podwyższeniu albo odpowiednio obniżeniu 
poziomu stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego. Bank dokonuje podwyższenia albo obniżenia wysokości oprocentowania 
o równowartość czterokrotności wartości podwyższenia lub obniżenia stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego w pierwszym 
dniu obowiązywania nowej wysokości stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego.

3. O zmianie stopy oprocentowania Bank informuje poprzez zamieszczenie informacji na Wyciągu oraz stronie internetowej Banku. 
Aktualne Oprocentowanie dla Kart znajduje się w Tabeli Oprocentowania (Załącznik nr 3 do Regulaminu).

4. Maksymalne Oprocentowanie kredytu nie może być wyższe niż dopuszczalne przepisami prawa.
5. Bank informuje, że korzystanie z kredytu o zmiennej stopie oprocentowania niesie ze sobą ryzyko wzrostu kosztów obsługi karty 

kredytowej w czasie obowiązywania Umowy będącego skutkiem zmiany stopy oprocentowania zgodnie z ust. 2 powyżej.
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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) wprowadzenie nowych lub zmiana 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,
(b) zmiana bądź wprowadzenie nowych przepisów prawa, rekomendacji, zaleceń lub wytycznych organów nadzoru odnoszących się 

do wykonywania Umowy w zakresie opłat lub prowizji pobieranych na rzecz organów administracji państwowej, samorządowej 
i sądów lub w zakresie nowych czynności lub nowej formy czynności wykonywanych przez Bank,

(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.

7. Ograniczenie zmiany o 200% w stosunku do dotychczasowej wysokości wymienione w poszczególnych punktach ust. 6 nie dotyczy 
przypadków, gdy do Tabeli Opłat i Prowizji wprowadzane są nowe pozycje lub, gdy dotychczasowa odpłatność wynosiła 0 złotych.

8. Bank jest uprawniony do zniesienia lub obniżenia opłat lub prowizji określonych w Tabeli Opłat i Prowizji.
9. Bank będzie niezwłocznie informował Klienta o każdej zmianie opłat i prowizji określonych w Tabeli Opłat i Prowizji, nie później niż 2 miesiące 

przed proponowaną datą jej wejścia w życie. Bank Doręczy niezwłocznie zmienioną Tabelę Opłat i Prowizji. W takim przypadku Klient 
ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, o ile wola Klienta w tym zakresie została przekazana do Banku 
przed wejściem zmian w życie bądź zgłoszenia sprzeciwu wobec tych zmian, przy czym sprzeciw będzie potraktowany jako wypowiedzenie 
przez Klienta Umowy zgodnie z § 12 ust. 1. przy czym za datę rozwiązania Umowy przyjmuje się ostatni dzień okresu wypowiedzenia albo 
dzień poprzedzający dzień wejścia w życie proponowanych zmian, w zależności który z tych dni nastąpi pierwszy Jeżeli Klient nie wypowie 
Umowy w powyższym trybie, uznaje się, że zgadza się on na stosowanie postanowień Umowy w jej nowym brzmieniu.

10. Zestawienie aktualnych w danym czasie opłat, prowizji znajduje się w Tabeli Opłat i Prowizji dla Kart (Załącznik nr 2 do Regulaminu).

§9

Przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania Limitu kredytu i Dodatkowego Limitu kredytu oraz całkowitej kwoty do zapłaty 
przyjmuje się następujące założenia:

a) Umowa będzie obowiązywać przez okres 12 miesięcy oraz Bank i Klient wypełnią zobowiązania wynikające z Umowy w terminach 
w niej określonych;

b) Klient dokona jednej Transakcji bezgotówkowej od razu po zawarciu Umowy na kwotę równą Limitowi kredytu przyznanemu 
na Rachunku Karty. Powstałe w ten sposób Zadłużenie zostanie spłacone w formie bezgotówkowej w ciągu 12 miesięcy 
kalendarzowych w równych ratach miesięcznych począwszy do miesiąca następującego po dacie księgowania Transakcji. 
W każdej racie miesięcznej zawierać się będzie kapitał, odsetki, a także w przypadku Kart z opłatą roczną naliczaną w ratach 
miesięcznych, podzielona proporcjonalnie Opłata roczna za wydanie i możliwość korzystania z Karty Głównej w wysokości, jaka 
zostanie pobrana za okres 12 miesięcy od zawarcia Umowy. W przypadku Kart z opłatą roczną pobieraną jednorazowo, cała kwota 
Opłaty rocznej za wydanie i możliwość korzystania z Karty Głównej zostanie spłacona w dniu zawarcia Umowy. W przypadku ofert 
promocyjnych, w których skorzystanie ze zwolnienia bądź obniżenia opłaty lub oprocentowania uzależnione jest od spełnienia 
dodatkowych warunków promocji, rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczana jest w oparciu o wysokość opłaty, która 
będzie naliczona lub oprocentowania, które będzie uwzględnione, jeśli Klient nie spełni warunków promocji;

c) datą początkową będzie data księgowania Transakcji;
d) odstępy czasu między datami używanymi w obliczeniach wyrażone będą w miesiącach. Przyjmuje się, że równy miesiąc 

ma 30,41666 dni;
e) wynik obliczeń podaje się z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, przy czym jeżeli cyfra występująca po drugiej jest 

mniejsza niż 5, cyfrę tę pomija się, gdy zaś jest większa albo równa 5, cyfrę poprzedzającą zwiększa się o 1.

§10

1. Wszelkie reklamacje mogą być składane pisemnie, faksem, elektronicznie, telefonicznie oraz osobiście w Oddziałach. Szczegółowa 
informacja na temat adresów i numerów telefonów, znajduje się na stronie internetowej Banku. Bank może zażądać pisemnego 
potwierdzenia reklamacji rozpatrywanych przy udziale organizacji rozliczających Transakcje.

2. Bank niezwłocznie rozpatruje reklamacje na zasadach wskazanych w Regulaminie. W przypadku reklamacji rozstrzyganych przy 
udziale organizacji rozliczającej Transakcje termin ten może ulec wydłużeniu.

3. Bank może niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia reklamacji podjąć decyzję o uznaniu Rachunku Karty kwotą będącą jej przedmiotem. 
Jeśli Bank stwierdzi, że reklamacja jest nieuzasadniona, Bank ma prawo obciążyć ponownie Rachunek Karty kwotą będącą jej 
przedmiotem, powiększoną o wysokość opłat i prowizji określonych w §7 ust. 1 oraz odsetek określonych w §7 ust. 2. Bank nie pobiera 
opłat z tytułu zgłoszenia przez Klienta nieuzasadnionej reklamacji.

§11

1. Klient może odstąpić od Umowy o Kartę w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
2. Termin do odstąpienia jest zachowany, jeśli przed jego upływem Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem Serwisu 

bankowości telefonicznej, Serwisu bankowości internetowej lub w formie pisemnej. W przypadku składania oświadczenia w formie 
pisemnej, dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Szczegółowa informacja na temat 
adresów i numerów telefonów, znajduje się na stronie internetowej Banku. Oświadczenie może mieć formę wskazaną we wzorze 
formularza „Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o Kartę Kredytową Citibank”, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy o Kartę.

3. W przypadku odstąpienia Klient zwraca niezwłocznie Bankowi kwotę dokonanych Transakcji nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu. W razie konieczności zwrotu kwoty dokonanych Transakcji wynikającej z faktu odstąpienia od Umowy o Kartę:
a) Bank nie pobiera odsetek od Transakcji bezgotówkowych za okres od ich dokonania do momentu zwrotu należnej kwoty;
b) Bank pobiera odsetki od Transakcji gotówkowych za okres od ich księgowania do momentu zwrotu należnej kwoty. Przy założeniu, 

że Klient wypłaci całość kwoty przyznanego Limitu kredytu, odsetki za każdy dzień wynoszą  zł.
 W przypadku braku spłaty w powyższym terminie Bankowi przysługują odsetki umowne za okres do dnia całkowitej spłaty Zadłużenia 

wyliczone w oparciu o oprocentowanie nominalne obowiązujące w dniu następującym po upływie powyższego terminu.
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§12

1. Klient może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie dokonywane 
jest w formie pisemnej lub poprzez Serwis bankowości telefonicznej.

2. Bankowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie, z zachowaniem 2-miesięcznego terminu wypowiedzenia, 
z ważnych powodów, którymi są:
a) niedotrzymanie przez Klienta zobowiązań dotyczących warunków udzielenia Limitu kredytu określonych w Umowie;
b) negatywna ocena zdolności kredytowej Klienta.

3. Bankowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie z zachowaniem 2-miesięcznego terminu wypowiedzenia. 
Wypowiedzenie przez Bank Umowy w zakresie postanowień dotyczących zasad udzielenia oraz korzystania z Limitu kredytu udzielonego 
przez Bank stanowi jednocześnie ważną przyczynę wypowiedzenia przez Bank Umowy w zakresie świadczenia przez Bank usług płatniczych.

4. Bankowi przysługuje prawo wypowiedzenia poszczególnych usług opcjonalnych świadczonych w ramach Umowy z zachowaniem 
2-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie świadczenia którejkolwiek z usług nie powoduje wypowiedzenia Umowy.

5. Wypowiedzenie lub nieprzedłużenie Umowy na kolejny okres obowiązywania, zgodnie z §2 Umowy, powoduje wygaśnięcie usług 
dodatkowych i pociąga za sobą zamknięcie Planu spłat ratalnych „Komfort”, w tym Dodatkowego Limitu kredytu.

6. W przypadku wypowiedzenia Umowy Klient jest zobowiązany spłacić całe Zadłużenie najpóźniej następnego dnia po upływie okresu 
wypowiedzenia z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej. W przypadku, gdy Klient nie dokona spłaty Zadłużenia lub Transakcji, o których 
mowa w ust. 7 poniżej, we wskazanym terminie, Bankowi przysługują odsetki umowne za okres do dnia całkowitej spłaty Zadłużenia 
wyliczone w oparciu o oprocentowanie nominalne obowiązujące w dniu następującym po upływie okresu wypowiedzenia Umowy.

7. W przypadku Transakcji, które zostały dokonane przed upływem okresu wypowiedzenia Umowy, a zaksięgowane na Rachunku Karty 
po jego upływie, Klient jest zobowiązany do ich spłaty zgodnie z terminem wskazanym na wezwaniu do zapłaty, nie krótszym niż 7 
Dni roboczych.

8. Jeżeli koniec terminu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. od 1 do 4 przypadnie na sobotę, okres wypowiedzenia ulegnie przedłużeniu 
i upłynie z końcem następnego Dnia roboczego przypadającego po tym dniu.

9. Z chwilą śmierci Klienta Umowa wygasa.

§13

Na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i na zasadach w nich wyrażonych Bank może udostępniać upoważnionym 
podmiotom informacje związane z zawarciem i wykonaniem Umowy.

§14

W sprawach nieuregulowanych w Umowie, stosuje się postanowienia Regulaminu, który jest integralną częścią Umowy. W razie sprzeczności 
treści Regulaminu z Umową, strony są związane postanowieniami Umowy.

§15

1. Do Umowy nie mają zastosowania art. 131 ust. 1 pkt 2 lit. b), art. 131 ust. 2 oraz art. 131 ust. 3a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Bank informuje, że w przypadkach określonych w ustawie Prawo bankowe oraz w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych 
i wymianie danych gospodarczych dane osobowe Klientów:
a) do Systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie i do Biura Informacji 

Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie oraz, za ich pośrednictwem, do instytucji finansowych będących podmiotami zależnymi 
od banków, w związku z zobowiązaniami powstałymi z tytułu Umowy. Dane te mogą być przetwarzane przez wyżej wymienione 
podmioty do 5 lat od wygaśnięcia zobowiązania, w przypadku, kiedy zwłoka w spłacie świadczenia wynikającego z Umowy 
wyniesie powyżej 60 dni i jeżeli Bank poinformuje o zamiarze udostępnienia danych;

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 60 dni i upłynął co najmniej miesiąc od wysłania Klientowi wezwania do zapłaty;

c) podmiotom, o których mowa w art. 6a – 6d ustawy Prawo bankowe, w tym podmiotom, którym Bank zleca windykowanie 
należności Banku.

§16

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez strony.
2. Klient otrzymuje Umowę niezwłocznie po jej podpisaniu przez Bank. W przypadku zawarcia Porozumienia, Klient otrzyma potwierdzenie 

uzgodnionych zmian.
3. Porozumienie jest skuteczne po uzgodnieniu tych warunków przez Bank i Klienta w terminie uzgodnionym przez obie strony oraz 

po wydaniu przez Bank pozytywnej decyzji kredytowej.

§17

Porozumienia związane z Umową wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym przez formę pisemną 
rozumie się również formy uznawane przez przepisy prawa za równoważne formie pisemnej w tym formę elektroniczną określoną w art.7 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, tj. Serwis bankowości telefonicznej lub Serwis bankowości internetowej Banku.

§18

Bank uprzedza, o odpowiedzialności karnej z tytułu Art. 297 § 1 Kodeksu karnego za przedkładanie podrobionego, przerobionego, 
poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo nierzetelnego, pisemnego oświadczenia.

§19

Oświadczam, że w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe poddaję się w zakresie zobowiązań wynikających 
z Umowy, egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Na mocy niniejszego oświadczenia, Bank Handlowy 

w Warszawie S.A. będzie mógł wystawić bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty  złotych oraz będzie mógł w terminie 
nie dłuższym niż 3 lata od dnia rozwiązania Umowy wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności.



w z ó r

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. 12
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§20

W trakcie trwania Umowy Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Banku o:

a) złożeniu przez niego wniosku o ogłoszenie upadłości lub o ogłoszeniu wobec niego upadłości,
b) zmianach Danych osobowych, numerów telefonów i adresów, w tym adresów e-mail, a także istotnej zmianie źródeł uzyskiwania 

dochodu oraz istotnym pogorszeniu się sytuacji finansowej Klienta.

§21

Klient może skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów. Klient na swój pisemny wniosek może wszcząć postępowanie przed 
organem właściwym w tym celu, którym na dzień zawarcia Umowy jest Arbiter Bankowy działający przy Związku Banków Polskich. 
Do wniosku 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. Przedmiotem postępowania przed Arbitrem Bankowym może 
być wyłącznie spór, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przewyższa kwoty 8000 złotych. Aktualne szczegółowe zasady postępowania 
przez Arbitrem Bankowym uregulowane są w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępnym na stronie internetowej 
pod adresem: www.zbp.pl/arbiter.

§22

Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§23

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią i warunkami zawartymi w Umowie i w Regulaminie Kart Kredytowych Citibank przed 
zawarciem Umowy i są one dla mnie zrozumiałe oraz otrzymałam/em następujące dokumenty:
a) „Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego”;
b) Formularz „Dane pośrednika kredytowego” (jeśli dotyczy);
c) Formularz „Oświadczenie o ponoszeniu ryzyka walutowego w związku z ubieganiem się o Kartę Kredytową Citibank” (w przypadku, 

gdy waluta dochodu jest inna niż złotówki);
d) Formularz „Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy”.

2. Oświadczam, że wszystkie dane i informacje przekazane Bankowi w związku z zawarciem Umowy są zgodne z prawdą.
3. Oświadczam, że:

a) otrzymałam/em od Banku informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego zobowiązania kredytowego;
b) uzyskałam/em od Banku wyjaśnienia do zgłaszanych wątpliwości;
c) mam świadomość ryzyka związanego z zaciąganym zobowiązaniem kredytowym.
d) mam świadomość ryzyka walutowego związanego z kredytem zaciąganym w walucie obcej tj. innej niż ta w której uzyskuję 

dochód oraz potwierdzam treść oświadczeń zawartych w formularzu o którym mowa w ust 1 lit c (w przypadku, gdy waluta 
dochodu jest inna niż złotówki).

_____________________________________ _____________________________________

podpis pełnomocnika Banku podpis Klienta

Wyrażam zgodę na zaciągnięcie przez mojego Współmałżonka kredytu w Banku na warunkach wskazanych w niniejszej Umowie.

_____________________________________ ____________________________________

Imię i nazwisko współmałżonka Klienta Pesel Współmałżonka Klienta

Administratorem danych osobowych jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 16. Dane te 
będą przetwarzane w celu dokonania prawidłowej identyfikacji małżonka klienta Banku w związku z udzieleniem zgody na zaciągnięcie 
zobowiązania i nie będą udostępniane odbiorcom danych. Dane zostały podane dobrowolnie. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści 
danych i ich poprawiania.

_____________________________________ ____________________________________

podpis Współmałżonka Klienta DATA (wypełnia pracownik Banku)


