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do 28.02.2018r. od 01.03.2018r. Podstawa prawna i faktyczna zmiany

1.3. opłata miesięczna 
za dostęp do CitiPhone 
(serwis bankowości 
telefonicznej)

0 PLN

1.3.opłata miesięczna 
za dostęp do CitiPhone 
(serwis bankowości 
telefonicznej)

0 PLN, 
gdy 

w danym
miesiącu 
średnie 
saldo na
wszyst-

kich 
rachun-

kach
min.  

100 000 
PLN;

6 PLN 
w pozo-
stałych

przypad-
kach

Regulamin Rachunków Bankowych §29 Opłaty i Prowizje (Opłaty)
12. Bank jest uprawniony do  zmiany TOiP w  zakresie podwyższenia wysokości 
Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w przypadku:
c) zwiększenia faktycznych kosztów ponoszonych przez Bank, tj.:
(ii) kosztów związanych z wydaniem nowych lub zmianą powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa lub wytycznych organów nadzoru 
odnoszących się do wykonywania Umowy mających wpływ na podwyższenie 
kosztów ponoszonych przez Bank w związku ze świadczeniem usług 
na podstawie Umowy;
(iii) kosztów faktycznych ponoszonych przez Bank w związku ze  świadczeniem 
usługi na podstawie Umowy lub wzrostu pracochłonności takiej usługi, za którą 
Opłata jest pobierana; (...)
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. (...)

Powód zmiany:
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 
faktycznych kosztów ponoszonych przez Bank w związku ze świadczeniem 
usługi serwisu bankowości telefonicznej CitiPhone oraz kosztów związanych 
przystosowaniem Banku do nowych lub zmienionych powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do wykonywania Umowy, tj.:
a) Ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw 
z dnia 30 listopada 2016 roku (Dz.U. z 2016 r., poz. 1997) wdrażającej 
postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/2/EU z dnia 
23 lipca 2014 r.;
b) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 
25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego 
(Dz.U. UE L 337/35) zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 
2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 
2007/64/WE;
c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016 r.). Bank podjął decyzje o wprowadzeniu 
opłaty miesięcznej.

Brak opłaty
2.2.opłata miesięczna 
za Nośnik Zbliżeniowy 
w formie naklejki

5 PLN

Regulamin Rachunków Bankowych §29 Opłaty i Prowizje (Opłaty)
12. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości 
Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w przypadku:
c) zwiększenia faktycznych kosztów ponoszonych przez Bank, tj.:
(iii) kosztów faktycznych ponoszonych przez Bank w związku ze świadczeniem 
usługi na podstawie Umowy lub wzrostu pracochłonności takiej usługi, za którą 
Opłata jest pobierana;
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. (...)

Powód zmiany 
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.

9.2. powtórny miesięczny 
Wyciąg wysłany do Klienta 
- opłata za każdy miesiąc 
(dotyczy również byłych 
Klientów Banku) - w wersji 
papierowej/ elektronicznej

10 PLN/  
4 PLN

9.2. powtórny miesięczny 
Wyciąg wysłany do Klienta 
- opłata za każdy miesiąc 
(dotyczy również byłych 
Klientów Banku) - w wersji 
papierowej/ elektronicznej

10 PLN/ 
8PLN

Regulamin Rachunków Bankowych §29 Opłaty i Prowizje (Opłaty)
12. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości 
Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w przypadku:
c) zwiększenia faktycznych kosztów ponoszonych przez Bank, tj.:
(ii) kosztów związanych z wydaniem nowych lub zmianą powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa lub wytycznych organów nadzoru 
odnoszących się do wykonywania Umowy mających wpływ na podwyższenie 
kosztów ponoszonych przez Bank w związku ze świadczeniem usług 
na podstawie Umowy;
(iii) kosztów faktycznych ponoszonych przez Bank w związku ze świadczeniem 
usługi na podstawie Umowy lub wzrostu pracochłonności takiej usługi, za którą 
Opłata jest pobierana;
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. (...)

Powód zmiany 
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, kosztami 
infrastruktury, dystrybucji, kosztami technologicznymi w tym z wdrożeniem 
nowych usług umożliwiających Klientom samodzielny serwis poprzez Citibank 
Online oraz przystosowaniem Banku do nowych lub zmienionych powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do wykonywania Umowy tj. :
a) Ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych 
ustaw z dnia 30 listopada 2016 roku (Dz.U. z 2016 r., poz. 1997) wdrażającej 
postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/2/EU z dnia 
23 lipca 2014 r.;
b) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 
25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego 
(Dz.U. UE L 337/35) zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 
2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającej dyrektywę 
2007/64/WE , Bank podjął decyzję o zmianie wysokości opłaty.

9.4. zaświadczenie 
o zamknięciu Konta 
oraz inne zaświadczenia 
dotyczące Konta (w tym 
wraz z innymi produktami 
bankowymi – dotyczy także 
byłych Klientów Banku) 
– w wersji papierowej/
elektronicznej

30 PLN/ 
15 PLN

9.4. zaświadczenie 
o posiadaniu Konta w wersji 
papierowej/elektronicznej

15 PLN/ 
13 PLN

Regulamin Rachunków Bankowych §29 Opłaty i Prowizje (Opłaty)
12. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości 
Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w przypadku:
c) zwiększenia faktycznych kosztów ponoszonych przez Bank, tj.:
(iii) kosztów faktycznych ponoszonych przez Bank w związku ze świadczeniem 
usługi na podstawie Umowy lub wzrostu pracochłonności takiej usługi, za którą 
Opłata jest pobierana;
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. (...)

Powód zmiany 
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, kosztami 
infrastruktury, dystrybucji, kosztami technologicznymi, w tym z wdrożeniem 
nowych usług umożliwiających Klientom samodzielny serwis poprzez Citibank 
Online Bank podjął decyzję o zmianie wysokości opłaty.

Wykaz zmian w Tabeli Opłat i Prowizji dla Klientów posiadających konto Citi Priority
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9.5. potwierdzenie przelewu 
na rachunku w formie 
papierowej/ elektronicznej

7 PLN/  
4 PLN

9.7. potwierdzenie przelewu 
na rachunku w formie 
papierowej/ elektronicznej

15 PLN/  
12 PLN

Regulamin Rachunków Bankowych §29 Opłaty i Prowizje (Opłaty)
12. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości 
Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w przypadku:
c) zwiększenia faktycznych kosztów ponoszonych przez Bank, tj.:
(iii) kosztów faktycznych ponoszonych przez Bank w związku ze świadczeniem 
usługi na podstawie Umowy lub wzrostu pracochłonności takiej usługi, za którą 
Opłata jest pobierana;
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. (...)

Powód zmiany 
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, kosztami 
infrastruktury, dystrybucji, kosztami technologicznymi, w tym z wdrożeniem 
nowych usług umożliwiających Klientom samodzielny serwis poprzez Citibank 
Online Bank podjął decyzję o zmianie wysokości opłaty.

9.4. zaświadczenie 
o zamknięciu Konta 
oraz inne zaświadczenia 
dotyczące Konta (w tym 
wraz z innymi produktami 
bankowymi – dotyczy także 
byłych Klientów Banku) 
– w wersji papierowej/
elektronicznej

30 PLN/ 
15 PLN

9.5. zaświadczenie 
o zamknięciu Konta w wersji 
papierowej/elektronicznej

25 PLN/ 
23 PLN

Regulamin Rachunków Bankowych §29 Opłaty i Prowizje (Opłaty)
12. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości 
Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w przypadku:
c) zwiększenia faktycznych kosztów ponoszonych przez Bank, tj.:
(iii) kosztów faktycznych ponoszonych przez Bank w związku ze świadczeniem 
usługi na podstawie Umowy lub wzrostu pracochłonności takiej usługi, za którą 
Opłata jest pobierana;
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. (...)

Powód zmiany 
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, kosztami 
infrastruktury, dystrybucji, kosztami technologicznymi, w tym z wdrożeniem 
nowych usług umożliwiających Klientom samodzielny serwis poprzez Citibank 
Online Bank podjął decyzję o zmianie wysokości opłaty.

9.4. zaświadczenie 
o zamknięciu Konta 
oraz inne zaświadczenia 
dotyczące Konta (w tym 
wraz z innymi produktami 
bankowymi – dotyczy także 
byłych Klientów Banku) 
– w wersji papierowej/
elektronicznej

30 PLN/ 
15 PLN

9.6. inne zaświadczenia 
dotyczące Konta (w tym 
wraz z innymi produktami 
bankowymi - dotyczy także 
byłych Klientów Banku) inne 
niż wymienione w pkt 9.4 
lub 9.5 powyżej – w wersji 
papierowej/elektronicznej

70 PLN/ 
45 PLN 

Regulamin Rachunków Bankowych §29 Opłaty i Prowizje (Opłaty)
12. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości 
Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w przypadku:
c) zwiększenia faktycznych kosztów ponoszonych przez Bank, tj.:
(iii) kosztów faktycznych ponoszonych przez Bank w związku ze świadczeniem 
usługi na podstawie Umowy lub wzrostu pracochłonności takiej usługi, za którą 
Opłata jest pobierana;
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. (...)

Powód zmiany 
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, kosztami 
infrastruktury, dystrybucji, kosztami technologicznymi, w tym z wdrożeniem 
nowych usług umożliwiających Klientom samodzielny serwis poprzez Citibank 
Online Bank podjął decyzję o zmianie wysokości opłaty.

11.3. Dzienny maksymalny limit Karty Debetowej lub Nośnika Zbliżeniowego

11.3.1. wypłat w bankomacie, 
za pośrednictwem 
Akceptantów oraz usługi 
Płać kartą i wypłacaj

6 000 
PLN

11.3.1. wypłat w bankomacie, 
za pośrednictwem 
Akceptantów oraz usługi 
Płać kartą i wypłacaj

25 000 
PLN 

Regulamin Rachunków Bankowych §35 Postanowienia Różne
18. 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
Zmiana wysokości limitu transakcji w ramach usługi wypłat w bankomacie, 
za pośrednictwem Akceptantów oraz usługi Płać kartą i wypłacaj.

11.7. maksymalny dzienny 
limit kwotowy dla sumy 
Zleceń Płatniczych 
składanych w Citibank 
Online i Citi Mobile 
(nie dotyczy Zleceń 
Płatniczych pomiędzy 
własnymi rachunkami oraz 
Zleceń wymagających 
telefoniczego 
potwierdzenia)

50 000 
PLN

11.7. maksymalny dzienny 
limit kwotowy dla sumy 
Zleceń Płatniczych 
składanych w Citibank 
Online i Citi Mobile 
(nie dotyczy Zleceń 
Płatniczych pomiędzy 
własnymi rachunkami oraz 
Zleceń wymagających 
telefoniczego 
potwierdzenia)

100 000 
PLN

Regulamin Rachunków Bankowych §35 Postanowienia Różne
18. 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
Zmiana wysokości limitu transakcji w ramach usługi zleceń płatniczych 
składanych w Citibank Online i Citi Mobile (nie dotyczy Zleceń płatniczych 
pomiędzy własnymi rachunkami oraz Zleceń wymagających telefoniczego 
potwierdzenia).


