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 Pożyczka z karty – warunki oferty. 

Co to jest?: 

•  Pożyczka z  Karty jest wypłatą środków pieniężnych z  Limitu kredytu dostępnego dla Twojej karty kredytowej, na  dowolny cel 
konsumpcyjny, w formie polecenia przelewu wewnętrznego w złotych lub polecenia przelewu krajowego w złotych. 

•  Wypłata jest rozkładana na raty w ramach Planu spłat ratalnych „Komfort”. Pożyczkę z Karty spłacasz razem z Minimalną kwotą 
do zapłaty dla karty kredytowej, w ratach, w wybranym okresie, nie dłużej niż 60 miesięcy.

•  Pożyczka z Karty pomniejsza limit kredytu dostępny na Twojej karcie. Spłata każdej raty będzie powiększała dostępny limit. 

Jak to działa?: 

•  Nie musisz zawierać nowej umowy kredytu, by móc spłacać go w ratach. Jeśli masz kartę kredytową Citibank, możesz zdecydować, 
ile gotówki potrzebujesz i w ilu ratach chcesz spłacać, a środki przelejemy na wybrany przez Ciebie rachunek bankowy. Następnie 
Pożyczka z Karty rozkładana jest na raty w ramach Planu spłat ratalnych „Komfort”. 

•  Nie prosimy o żadne dodatkowe dokumenty. 

•  Wypłata środków z Limitu kredytu w formie Polecenia przelewu krajowego w złotych realizowana jest w ciągu jednego dnia roboczego 
(w przypadku wypłaty środków z Limitu kredytu w formie Polecenia przelewu wewnętrznego w złotych na rachunek w Citi Handlowy 
środki dostępne są od razu). 

•  Pożyczka z Karty rozkładana jest na raty w Planie spłat ratalnych „Komfort” w ciągu 4 dni roboczych od dokonania wypłaty. 

•  Co miesiąc rata będzie doliczana do kwoty minimalnej wymaganej do spłaty salda zadłużenia karty kredytowej. Na wyciągu otrzymujesz 
informację o wysokości raty oraz kwocie i liczbie rat pozostających do spłaty. 

•  Korzystanie z Planu spłat ratalnych „Komfort” nie ogranicza możliwości korzystania z okresu bezodsetkowego na karcie. 

Ile to kosztuje? 

•  Pożyczka z Karty jest oprocentowana i podlega spłacie w ramach Planu spłat ratalnych „Komfort”, opisanym w Regulaminie Kart 
Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. 

•  Od kwoty Pożyczki z Karty naliczana jest prowizja za otwarcie Planu spłat ratalnych „Komfort”. Prowizja ta będzie doliczona do kwoty 
Pożyczki z  Karty (będzie włączona w  kwotę kapitału) i  będą od  niej wnaliczane odsetki. Wysokość prowizji jest przedstawiona 
w podsumowaniu przed zleceniem Pożyczki z Karty. 

•  Za obsługę Planu spłat ratalnych „Komfort” naliczana jest miesięcznie opłata operacyjna. 

•  Wysokość raty jest stała za wyjątkiem pierwszej raty, która może być niższa od pozostałych (różnica wynika z ilości dni, jakie pozostały 
do końca bieżącego okresu rozliczeniowego). 

•  W skład każdej raty w danym miesiącu będzie wchodziła rata kapitałowo-odsetkowa, oraz opłata operacyjna za obsługę Planu spłat 
ratalnych „Komfort” dla polecenia przelewu wewnętrznego w złotych lub polecenia przelewu krajowego w złotych w ramach Limitu 
kredytu (opłata jest nieoprocentowana).

 Uwaga: Po zaksięgowaniu przelewu zostanie naliczona automatycznie Prowizja za Transakcję gotówkową lub Transakcję szczególną 
(zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych Citibank). Prowizja zostanie wyksięgowana przez Bank w momencie rozłożenia 
transakcji na raty w Planie spłat ratalnych „Komfort”. 

Dodatkowe informacje

•  Wypłata środków z Limitu kredytu w formie Polecenia przelewu wewnętrznego w złotych lub Polecenia przelewu krajowego w złotych 
może zostać wykonana, jeżeli środki w ramach dostępnego limitu na karcie są wystarczające na jego wykonanie oraz na pokrycie 
prowizji za otwarcie Planu spłat ratalnych „Komfort”. 

•  W przypadku oprocentowania zmiennego jego zmiany wpływają na wysokość raty Pożyczki z Karty. 

•  W przypadku niezapłacenia pełnych minimalnych kwot do zapłaty za co najmniej 4 kolejne okresy rozliczeniowe w terminie wskazanym 
na wyciągu, Plan spłat ratalnych „Komfort” zostanie zamknięty. Od dnia zamknięcia Planu zadłużenie wynikające z niego zostanie 
zaliczone w saldo karty i oprocentowane zgodnie z oprocentowaniem obowiązującym na karcie kredytowej. 

•  Wypowiedzenie lub nieprzedłużenie umowy o kartę przez Klienta lub przez Bank pociąga za sobą zamknięcie Planu Spłat Ratalnych 
„Komfort” i konieczność niezwłocznej spłaty całego zadłużenia z tego tytułu razem z zadłużeniem na karcie. 

•  Pożyczka z Karty nie jest nowym produktem, jest funkcjonalnością dostępną w ramach umowy Karty, dlatego nie ma możliwości 
odstąpienia od Pożyczki z Karty.


