
Zmiany w poszczególnych dokumentach znajdą Państwo w tabeli poniżej.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank

Przesłanka do zmiany (podstawa prawna):
Zgodnie z § 25 ust. 1 Regulaminu Kart Kredytowych 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 zmiany: Poniższe zmiany Regulaminu Kart Kredytowych wynikają z wprowadzenia nowego sposobu uwierzytelnienia transakcji dokonywanych bez fizycznego użycia karty 
przez Internet. 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie

§ 1 pkt. 26) Kod autoryzacyjny – generowany przez Bank jednorazowy kod służący 
do uwierzytelnienia, w tym silnego uwierzytelniania Transakcji lub czynności dokonywanej 
przez Klienta/Użytkownika w Citibank Online, Citi Mobile, Usłudze bankowości telefonicznej 
CitiPhone oraz Oddziale.

§ 1 pkt. 26) Kod autoryzacyjny – generowany przez Bank jednorazowy kod służący do uwierzytelnienia, 
w tym silnego uwierzytelniania Transakcji lub czynności dokonywanej przez Klienta/Użytkownika 
w Citibank Online, Citi Mobile, Usłudze bankowości telefonicznej CitiPhone, Oddziale, lub dokonywanych 
przez Internet.

Brak definicji. § 1 pkt. 86) Uwierzytelnienie Citibank Online - uwierzytelnienie Transakcji szczególnych lub Transakcji 
bezgotówkowych dokonywanych bez fizycznego użycia Karty przez Internet, obejmujące elektroniczną 
identyfikację Klienta/Użytkownika w Citibank Online poprzez wprowadzenie Nazwy Użytkownika 
i Kodu Identyfikacyjnego oraz wprowadzenie Kodu Autoryzacyjnego z otrzymanej wiadomości SMS.

§ 7 ust. 24. W przypadku Transakcji dokonywanych na odległość, bez fizycznego przedstawienia 
Karty (realizowanych telefonicznie, pisemnie, przez Internet), Transakcja jest autoryzowana 
poprzez podanie danych Karty lub Klienta/Użytkownika, w zależności od wymagań Odbiorcy, 
w tym imienia i nazwiska, Kodu identyfikacyjnego, numeru i daty ważności Karty lub kodu 
CVV2/CVC2 oraz zatwierdzenie (jeśli Bank tego wymaga) Transakcji Kodem Autoryzacyjnym lub 
poprzez Uwierzytelnienie Mobilne lub Metodą odblokowania ekranu lub Metodą biometryczną. 

§ 7 ust. 24. W przypadku Transakcji dokonywanych na odległość, bez fizycznego przedstawienia Karty 
(realizowanych telefonicznie, pisemnie, przez Internet), Transakcja jest autoryzowana poprzez podanie 
danych Karty lub Klienta/Użytkownika, w zależności od wymagań Odbiorcy, w tym imienia i nazwiska, 
Kodu identyfikacyjnego, numeru i daty ważności Karty lub kodu CVV2/CVC2 oraz zatwierdzenie (jeśli 
Bank tego wymaga) Transakcji Kodem Autoryzacyjnym lub Uwierzytelnieniem Citibank Online lub 
Uwierzytelnieniem mobilnym lub Metodą odblokowania Urządzenia mobilnego lub Metodą biometryczną. 

§ 7 ust. 26. Bank udostępnia Klientom zabezpieczanie Transakcji internetowych w postaci 
Zabezpieczenia 3D Secure lub poprzez Uwierzytelnienie Mobilne. W sytuacji, gdy Odbiorca 
Transakcji dokonywanej za pośrednictwem sieci Internet wymaga dodatkowej weryfikacji, 
do jej dokonania konieczne może być wprowadzenie Hasła 3D Secure lub potwierdzenie 
Transakcji poprzez Uwierzytelnienie Mobilne.

§ 7 ust. 26. Bank udostępnia Klientom zabezpieczanie Transakcji internetowych w postaci Zabezpieczenia 
3D Secure lub poprzez Uwierzytelnienie mobilne lub poprzez Uwierzytelnienie Citibank Online. 
W sytuacji, gdy Odbiorca Transakcji dokonywanej za pośrednictwem sieci Internet wymaga dodatkowej 
weryfikacji, do jej dokonania konieczne może być wprowadzenie Hasła 3D Secure lub potwierdzenie 
Transakcji poprzez Uwierzytelnienie mobilne lub poprzez Uwierzytelnienie Citibank Online.

§ 13 ust. 16. Klient odpowiada za nieautoryzowane Transakcje płatnicze w pełnej wysokości, 
jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego 
niedbalstwa naruszenia zasad korzystania z Karty, Usługi bankowości telefonicznej CitiPhone 
lub Citibank Online na zasadach określonych w Umowie bądź niezgłoszenia niezwłocznie 
Bankowi stwierdzenia utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego
użycia Karty, Usługi bankowości telefonicznej CitiPhone lub Citibank Online, urządzenia 
za pomocą którego otrzymuje Kody Autoryzacyjne lub dokonuje Uwierzytelnienia mobilnego 
lub nieuprawnionego dostępu do Karty lub Kodu Identyfikacyjnego, lub Usługi bankowości 
telefonicznej CitiPhone lub Citibank Online lub urządzenia za pomocą którego otrzymuje 
Kody Autoryzacyjne lub dokonuje Uwierzytelnienia mobilnego

§ 13 ust. 16. Klient odpowiada za nieautoryzowane Transakcje płatnicze w pełnej wysokości, jeżeli 
doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa 
naruszenia zasad korzystania z Karty, Usługi bankowości telefonicznej CitiPhone lub Citibank Online 
na zasadach określonych w Umowie bądź niezgłoszenia niezwłocznie Bankowi stwierdzenia utraty, 
kradzieży lub przywłaszczenia Instrumentu płatniczego albo nieuprawnionego użycia lub dostępu 
do Instrumentu płatniczego, Kodu Identyfikacyjnego lub urządzenia, za pomocą którego otrzymuje 
Kody Autoryzacyjne lub dokonuje Uwierzytelnienia mobilnego lub Uwierzytelnienia Citibank Online.



§ 16 ust. 27. W przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia 
bądź dostępu do urządzenia (np. komputer, tablet, telefon lub inne podobne urządzenie, 
w tym urządzenie służące do Uwierzytelnienia Mobilnego), za pomocą którego Klient korzysta 
z Citibank Online lub Citi Mobile, zwłaszcza jeśli okoliczności uzasadniają podejrzenie 
naruszenia bezpieczeństwa Instrumentu płatniczego, Klient powinien niezwłocznie zgłosić 
ten fakt w celu zablokowania Instrumentu Płatniczego w usłudze bankowości telefonicznej 
CitiPhone pod numerem (+48) 22 692 24 84 lub w Oddziale. Dokonanie zgłoszenia, o którym 
mowa w niniejszym ust. 27, jest bezpłatne dla Klienta.

§ 16 u st. 27. W przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia bądź 
dostępu do urządzenia służącego do Uwierzytelnienia mobilnego lub Uwierzytelnienia Citibank Online 
lub korzystania z Citibank Online lub Citi Mobile, zwłaszcza jeśli okoliczności uzasadniają podejrzenie 
naruszenia bezpieczeństwa Instrumentu płatniczego, Klient powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt 
w celu zablokowania Instrumentu Płatniczego w usłudze bankowości telefonicznej CitiPhone pod 
numerem (+48) 22 692 24 84 lub w Oddziale. Dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w niniejszym 
ust. 27, jest bezpłatne.

§ 17 ust. 4. W przypadku gdy Zlecenie Płatnicze lub inna czynność dokonywana przez Klienta 
w ramach Citibank Online wymaga Silnego uwierzytelnienia, Klient powinien zweryfikować 
dane przesłane w wiadomości tekstowej SMS zawierającej Kod Autoryzacyjny z danymi 
wprowadzonymi w Citibank Online lub Citi Mobile albo zweryfikować dane Zlecenia płatniczego 
w ramach dokonywanego Uwierzytelnienia Mobilnego (w tym z użyciem Kodu Autoryzacyjnego).

§ 17 ust. 4. W przypadku gdy Zlecenie płatnicze lub inna czynność dokonywana przez Klienta w ramach 
Citibank Online wymaga Silnego uwierzytelnienia, Klient powinien zweryfikować dane przesłane 
w wiadomości tekstowej SMS zawierającej Kod Autoryzacyjny z danymi wprowadzonymi w Citibank Online 
lub Citi Mobile albo zweryfikować dane Zlecenia płatniczego w ramach dokonywanego Uwierzytelniania 
mobilnego (w tym z użyciem Kodu Autoryzacyjnego) lub Uwierzytelnienia Citibank Online.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank

Przesłanka do zmiany (podstawa prawna):
Zgodnie z § 25 ust. 1 Regulaminu Kart Kredytowych 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 zmiany: Poniższe zmiany Regulaminu Kart Kredytowych wynikają z doprecyzowania zapisów odnoszących się do autoryzacji transakcji przy pomocy Google Pay i Apple Pay 
oraz ze zmian redakcyjnych w zakresie tych zapisów.

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie

§ 1 pkt. 32) Metoda biometryczna – proces weryfikacji tożsamości użytkownika Urządzenia 
mobilnego polegający na skanowaniu charakterystycznych punktów – odcisku palca, tęczówki 
lub mapy twarzy poprzez czytnik wbudowany w Urządzenie mobilne

§ 1 pkt. 32) Metoda biometryczna – weryfikacja tożsamości Klienta/Użytkownika w Urządzeniu mobilnym 
polegająca na sprawdzeniu charakterystycznych cech Klienta/Użytkownika - odcisku palca, tęczówki 
lub mapy twarzy, poprzez odpowiednią funkcję dostępną w Urządzeniu mobilnym;

§ 1 pkt. 33) Metoda odblokowania ekranu – sposób odblokowania ekranu Urządzenia mobilnego 
wykorzystujący wiedzę użytkownika

§ 1 pkt. 33) Metoda odblokowania Urządzenia mobilnego – sposób odblokowania Urządzenia mobilnego 
wykorzystujący wiedzę Klienta/Użytkownika.

§ 1 pkt. 84) Urządzenie mobilne – urządzenie z dostępem do internetu, z systemem 
operacyjnym iOS lub Android.

§ 1 pkt. 80) Urządzenie mobilne – urządzenie z dostępem do internetu, z systemem operacyjnym iOS, 
iPadOS, macOS lub Android.

§ 7 ust. 16. Z zastrzeżeniem Transakcji dokonanych w sposób określony w § 7 ust. 22–24 i 36 
poniżej lub Transakcji dokonanej wskutek zawarcia Porozumienia, o którym mowa w § 20 
ust. 9– 11 poniżej, Transakcję dokonaną przy użyciu Karty uważa się za autoryzowaną przez 
Klienta/Użytkownika, jeżeli została potwierdzona poprzez użycie PIN–u, Metodą odblokowania 
ekranu lub Metodą biometryczną albo podpisanie przez Klienta/Użytkownika dokumentu 
obciążeniowego zgodnie z podpisem na Karcie, lub Wzorem podpisu– w przypadkach, gdy nie 
jest wymagane silne uwierzytelnienie. Klient/Użytkownik potwierdzając Transakcję, wyraża 
zgodę na obciążenie Rachunku Karty kwotą tej Transakcji wraz z opłatami i prowizjami 
wynikającymi z Tabeli Opłat i Prowizji.

§ 7 ust. 16. Z zastrzeżeniem Transakcji dokonanych w sposób określony w § 7 ust. 22-24 i 36 poniżej 
lub Transakcji dokonanej wskutek zawarcia Porozumienia, o którym mowa w § 20 ust. 9- 11 poniżej, 
Transakcję dokonaną przy użyciu Karty uważa się za autoryzowaną przez Klienta/Użytkownika, jeżeli 
została potwierdzona poprzez użycie PIN–u, Metodą odblokowania Urządzenia mobilnego lub Metodą 
biometryczną albo podpisanie przez Klienta/Użytkownika dokumentu obciążeniowego zgodnie z podpisem 
na Karcie, lub Wzorem podpisu – w przypadkach, gdy nie jest wymagane silne uwierzytelnienie. Klient/
Użytkownik potwierdzając Transakcję, wyraża zgodę na obciążenie Rachunku Karty kwotą tej Transakcji 
wraz z opłatami i prowizjami wynikającymi z Tabeli Opłat i Prowizji.

§ 7 ust. 18. Transakcję Wypłaty gotówki z bankomatu przy użyciu Karty uważa się 
za autoryzowaną, jeżeli została potwierdzona PIN–em lub Metodą odblokowania ekranu lub 
Metodą biometryczną. Wypłata gotówki z bankomatów w kraju lub za granicą przy użyciu 
Karty podlega ograniczeniom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§ 7 ust. 18. Transakcję Wypłaty gotówki z bankomatu przy użyciu Karty uważa się za autoryzowaną, 
jeżeli została potwierdzona PIN–em lub Metodą odblokowania Urządzenia mobilnego lub Metodą 
biometryczną. Wypłata gotówki z bankomatów w kraju lub za granicą przy użyciu Karty podlega 
ograniczeniom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.



§ 7 ust. 22. W przypadku Transakcji zbliżeniowej:
a)  równej Limitowi kwotowemu lub powyżej Limitu kwotowego Transakcji zbliżeniowych albo 

w przypadkach określonych w §7 ust. 56 poniżej, Transakcję uważa się za autoryzowaną, 
jeżeli została potwierdzona PIN–em lub Metodą odblokowania ekranu lub Metodą 
biometryczną. Ponadto w przypadkach, gdzie Bank nie wymaga silnego uwierzytelnienia, 
Transakcję uważa się za autoryzowaną poprzez podpisanie przez Klienta/Użytkownika 
dokumentu obciążeniowego zgodnie z podpisem na Karcie;

b)  poniżej Limitu kwotowego Transakcji zbliżeniowych Transakcję uważa się za autoryzowaną 
z chwilą przekazania danych Karty lub Nośnika zbliżeniowego zapisanych w Module 
zbliżeniowym wymaganych do realizacji Transakcji, poprzez zbliżenie Karty lub Nośnika 
zbliżeniowego do urządzenia umożliwiającego odczyt danych zapisanych w Module 
zbliżeniowym. W przypadkach określonych w §7 ust. 56 poniżej, Transakcję uważa się 
za autoryzowaną poprzez potwierdzenie PIN–em lub Metodą odblokowania ekranu lub 
Metodą biometryczną;

c)  w innych przypadkach Transakcji zbliżeniowej niż określone w pkt. a) i b) powyżej, 
w których Bank na podstawie obowiązujących przepisów prawa nie jest obowiązany 
do stosowania silnego uwierzytelniania, Transakcję uważa się za autoryzowaną z chwilą 
przekazania danych Karty lub Nośnika zbliżeniowego zapisanych w Module zbliżeniowym 
wymaganych do realizacji Transakcji, poprzez zbliżenie Karty lub Nośnika zbliżeniowego 
do urządzenia umożliwiającego odczyt danych zapisanych w Module zbliżeniowym.

§ 7 ust. 22. W przypadku Transakcji zbliżeniowej:
a)  równej Limitowi kwotowemu lub powyżej Limitu kwotowego Transakcji zbliżeniowych albo 

w przypadkach określonych w §7 ust. 56 poniżej, Transakcję uważa się za autoryzowaną, jeżeli została 
potwierdzona PIN–em lub Metodą odblokowania Urządzenia mobilnego lub Metodą biometryczną. 
Ponadto w przypadkach, gdzie Bank nie wymaga silnego uwierzytelnienia, Transakcję uważa się 
za autoryzowaną poprzez podpisanie przez Klienta/Użytkownika dokumentu obciążeniowego 
zgodnie z podpisem na Karcie;

b)  poniżej Limitu kwotowego Transakcji zbliżeniowych Transakcję uważa się za autoryzowaną 
z chwilą przekazania danych Karty lub Nośnika zbliżeniowego zapisanych w Module zbliżeniowym 
wymaganych do realizacji Transakcji, poprzez zbliżenie Karty lub Nośnika zbliżeniowego 
do urządzenia umożliwiającego odczyt danych zapisanych w Module zbliżeniowym. W przypadkach 
określonych w §7 ust. 56 poniżej, Transakcję uważa się za autoryzowaną poprzez potwierdzenie 
PIN-em lub Metodą odblokowania Urządzenia mobilnego lub Metodą biometryczną;

c)  w innych przypadkach Transakcji zbliżeniowej niż określone w pkt. a) i b) powyżej, w których 
Bank na podstawie obowiązujących przepisów prawa nie jest obowiązany do stosowania silnego 
uwierzytelniania, Transakcję uważa się za autoryzowaną z chwilą przekazania danych Karty lub 
Nośnika zbliżeniowego zapisanych w Module zbliżeniowym wymaganych do realizacji Transakcji, 
poprzez zbliżenie Karty lub Nośnika zbliżeniowego do urządzenia umożliwiającego odczyt danych 
zapisanych w Module zbliżeniowym.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank

Przesłanka do zmiany (podstawa prawna):
Zgodnie z § 25 ust. 1 Regulaminu Kart Kredytowych 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 zmiany: Poniższe zmiany Regulaminu Kart Kredytowych wynikają z doprecyzowania informacji odnoszących się do rozliczania nadpłat po wygaśnięciu Umowy o Kartę kredytową.

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie

Brak zapisu. § 8 ust. 3. W przypadku wygaśnięcia Umowy, Bank rozliczy się z Klientem w terminie 14 dni od dnia jej 
wygaśnięcia. Ewentualną kwotę nadpłaty Bank przekaże na rachunek Klienta w Banku lub rachunek 
wskazany przez Klienta w sposób określony w ust. 2 powyżej lub udostępni na życzenie Klienta w formie 
wypłaty gotówkowej w Oddziale. 



Regulamin Kart Kredytowych Citibank

Przesłanka do zmiany (podstawa prawna):
Zgodnie z § 25 ust. 1 Regulaminu Kart Kredytowych 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 zmiany: Poniższe zmiany Regulaminu Kart Kredytowych wynikają z doprecyzowania informacji o ilości możliwych prób przy zastosowaniu Hasła 3D Secure w ramach 
potwierdzenia Transakcji dokonywanych przez Internet z wykorzystaniem Zabezpieczenia 3D Secure.

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie

§ 14 pkt. 1. Bank ma prawo zablokować Instrument Płatniczy:
a)  z obiektywnie uzasadnionych względów związanych z bezpieczeństwem Instrumentu 

Płatniczego, lub
b)  w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia Instrumentu Płatniczego lub umyślnego 

doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej, lub
c)  z powodu zwiększenia ryzyka utraty przez Klienta zdolności kredytowej wymaganej 

dla danego Instrumentu Płatniczego (blokadzie ulegnie tylko możliwość dokonywania 
transakcji), lub

d)  w przypadku Citi Mobile po trzech nieudanych próbach użycia Instrumentu Płatniczego 
z wykorzystaniem kodu uwierzytelniającego. Blokada ma charakter tymczasowy i trwa 
do czasu ponownego zarejestrowania się Klienta do Citi Mobile lub;

e)  w przypadku Karty po trzech nieudanych próbach użycia Karty z wykorzystaniem kodu 
uwierzytelniającego. Blokada ma charakter tymczasowy i trwa do czasu odblokowania 
Karty przez Klienta. W takim przypadku dalej możliwe jest wykonywanie Zleceń Płatniczych 
niewymagających podania Kodu Identyfikacyjnego lub

f)  w przypadku Usługi bankowości telefonicznej CitiPhone po trzech nieudanych próbach 
użycia Instrumentu Płatniczego z wykorzystaniem kodu uwierzytelniającego. Blokada 
ma charakter tymczasowy i trwa do czasu nadania nowego Kodu Identyfikacyjnego 
do Usługi bankowości telefonicznej CitiPhone lub

g)  w przypadku Citibank Online po trzech nieudanych próbach użycia Instrumentu Płatniczego 
z wykorzystaniem kodu uwierzytelniającego. Blokada ma charakter tymczasowy i trwa 
do czasu ponownego zarejestrowania się Klienta do Usługi bankowości elektronicznej 
Citibank Online

§ 14 pkt 1. Bank ma prawo zablokować Instrument Płatniczy:
a)  z obiektywnie uzasadnionych względów związanych z bezpieczeństwem Instrumentu Płatniczego, lub
b)  w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia Instrumentu Płatniczego lub umyślnego 

doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej, lub
c)  z powodu zwiększenia ryzyka utraty przez Klienta zdolności kredytowej wymaganej dla danego 

Instrumentu Płatniczego (blokadzie ulegnie tylko możliwość dokonywania transakcji), lub
d)  w przypadku Citi Mobile po trzech nieudanych próbach użycia Instrumentu Płatniczego 

z wykorzystaniem kodu uwierzytelniającego. Blokada ma charakter tymczasowy i trwa do czasu 
ponownego zarejestrowania się Klienta do Citi Mobile lub;

e)  w przypadku Karty po trzech nieudanych próbach użycia Karty z wykorzystaniem kodu 
uwierzytelniającego. Blokada ma charakter tymczasowy i trwa do czasu odblokowania Karty przez 
Klienta. W takim przypadku dalej możliwe jest wykonywanie Zleceń Płatniczych niewymagających 
podania Kodu Identyfikacyjnego lub

f)  w przypadku Usługi bankowości telefonicznej CitiPhone po trzech nieudanych próbach użycia 
Instrumentu Płatniczego z wykorzystaniem kodu uwierzytelniającego. Blokada ma charakter 
tymczasowy i trwa do czasu nadania nowego Kodu Identyfikacyjnego do Usługi bankowości 
telefonicznej CitiPhone lub

g)  w przypadku Citibank Online po trzech nieudanych próbach użycia Instrumentu Płatniczego 
z wykorzystaniem kodu uwierzytelniającego. Blokada ma charakter tymczasowy i trwa do czasu 
ponownego zarejestrowania się Klienta do Citibank Online lub

h)  w przypadku Hasła 3D Secure po pięciu nieudanych próbach użycia Instrumentu płatniczego 
z wykorzystaniem tego hasła. Blokada ma charakter tymczasowy i trwa do czasu odblokowania 
Zabezpieczenia 3D Secure. W takim przypadku dalej możliwe jest wykonywanie Zleceń płatniczych 
niewymagających podania Hasła 3D Secure.



Regulamin Kart Kredytowych Citibank

Podstawa prawna i faktyczna zmiany: Poniższe zmiany Regulaminu Kart Kredytowych wynikają z poprawki redakcyjnej zapisów odnoszących się do zasad informowania klientów o kwocie łącznych 
opłat za przeliczenie waluty dla transakcji w walutach Europejskiego Obszaru Gospodarczego innych niż PLN, gdy dostawcy usług płatniczych płatnika i odbiorcy znajdują się w Europejskim 
Obszarze Gospodarczym.

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie

§ 7 ust. 12. Kursy walut stosowane przez Organizację płatniczą do przeliczania na PLN kwot 
Transakcji dokonanych przy użyciu Karty Kredytowej Citibank umieszczone są na stronie 
internetowej Banku https://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/kursy–walut.htm 
wraz z zasadami ich stosowania. W przypadku Transakcji realizowanych w oparciu o Kartę 
w walutach Europejskiego Obszaru Gospodarczego innych niż PLN, jeśli dostawcy usług 
płatniczych płatnika i odbiorcy znajdują się w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Bank 
przesyła Klientowi lub Użytkownikowi niezwłocznie po wykonaniu Transakcji wiadomość 
e–mail lub SMS z informacją o kwocie łącznych opłat za przeliczenie waluty jako wartości 
procentowej marży w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany 
euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny. Informację, o której mowa w zdaniu 
poprzedzającym, Bank przesyła Klientowi lub Użytkownikowi również w Citibank Online lub 
za pomocą wiadomości e–mail raz w miesiącu, w którym Bank otrzymał zlecenie płatnicze 
denominowane w walucie określonej w zdaniu poprzedzającym.

§ 7 ust. 12. Kursy walut stosowane przez Organizację płatniczą do przeliczania na PLN kwot Transakcji 
dokonanych przy użyciu Karty Kredytowej Citibank umieszczone są na stronie internetowej Banku  
https://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/kursy-walut.htm wraz z zasadami ich stosowania. 
W przypadku Transakcji realizowanych w oparciu o Kartę w walutach Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego innych niż PLN, jeśli dostawcy usług płatniczych płatnika i odbiorcy znajdują się 
w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Bank przesyła Klientowi lub Użytkownikowi niezwłocznie 
po otrzymaniu przez Bank Zlecenia płatniczego wiadomość e-mail lub SMS z informacją o kwocie 
łącznych opłat za przeliczenie waluty jako wartości procentowej marży w stosunku do najbardziej 
aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny. 
Informację, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Bank przesyła Klientowi lub Użytkownikowi 
również w Citibank Online lub za pomocą wiadomości e-mail raz w miesiącu, w którym Bank otrzymał 
zlecenie płatnicze denominowane w walucie określonej w zdaniu poprzedzającym.

W Regulaminie Kart Kredytowych dostosowano numerację i odniesienia. 


