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KOSZT TRANSAKCJI ZAGRANICZNYCH –  
KARTY KREDYTOWE CITIBANK

Od 1 czerwca 2015 roku  ulega zmianie waluta rozliczeniowa, z EUR na PLN, dla Kart Kredytowych Citibank. Zmiana skutkuje uproszczeniem 
procesu rozliczania transakcji zagranicznych. Wszystkie transakcje dokonane w walucie obcej będą przeliczane po kursie Organizacji 
płatniczych Visa/MasterCard bezpośrednio na złote. Zmianie ulegnie także wysokość prowizji za przewalutowanie. W ramach nowego 
procesu prowizja zastąpi, stosowaną dotychczas, opłatę za przeliczenie walutowe, zawartą w kursie Banku stosowanym do przeliczenia 
z waluty rozliczeniowej na złote oraz opłatę za Transakcję bezgotówkową i wypłatę gotówki poza obszarem regionu Europa (zgodnie 
z definicjami Organizacji płatniczych).

Sprawdź koszt Transakcji zagranicznych w dwóch krokach:

Krok 1: Przelicz kwotę transakcji na PLN po kursie Organizacji płatniczej

Dla kart kredytowych VISA skorzystaj z kalkulatora na stronach Visa International, aby otrzymać kurs, po którym Twoja transakcja 
byłaby przeliczona na złote:

a) wybierz przycisk „Currency Converter”

b) w polu „My Card Is In” wybierz walutę rozliczeniową karty Visa (PLN)

c) w polu „My Transaction Was In” wybierz walutę dokonania transakcji zagranicznej

d) w polu „Enter Conversion Fee” wpisz wartość „0” (prowizję doliczamy do Transakcji już po przewalutowaniu na PLN)

e) w polu „Date Requested” wybierz datę rozliczenia transakcji

f) wybierz przycisk „Calculate Exchange Rate” aby zobaczyć kurs VISA dla wybranej waluty

Dla kart kredytowych MasterCard skorzystaj z kalkulatora na stronie MasterCard – kurs stosowany przy przeliczeniu transakcji z waluty 
oryginalnej na złote:

a) w polu „Settlement Date” wybierz datę rozliczenia transakcji

b) w polu „Base Currency” wybierz walutę dokonania transakcji zagranicznej

c) poniżej w tabeli w pozycji odpowiadającej PLN odczytasz kurs zastosowany do przeliczenia Transakcji na PLN.

 

Krok 2: Do kwoty Transakcji w PLN dodaj Prowizję za przewalutowanie

Od dnia 1 czerwca 2015 r. do kwoty transakcji wyrażonej w PLN dla Kart Kredytowych Citibank doliczamy Prowizję zgodnie z Tabelą 
Opłat i Prowizji – 5,8%. W przypadku karty kredytowej Citibank World Signia Ultime/Citibank World Elite MasterCard Ultime Prowizja 
za przewalutowanie Transakcji, dokonanej w innej walucie niż PLN, wynosi 0%.


