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Wykaz zmian w Tabeli Opłat i Prowizji dla Konta Osobistego typu CitiKonto
Przed zmianą

Po zmianie

Brak opłaty

2.4. Citicard
Citi Global Wallet

usługa nie jest dostępna

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Regulamin Rachunków Bankowych §30 Opłaty i Prowizje (Opłaty)
13. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w przypadku:
a) wprowadzenia nowych usług, o ile zapewni to należyte wykonywanie Umowy, nie będzie naruszało interesu Klienta oraz nie będzie prowadziło do
zwiększenia obciążeń finansowych Klienta z tytułu Umowy w przypadku nieskorzystania z nowej usługi; (...)
Powód zmiany
Wprowadzenie do oferty Banku nowej usługi “Citi Global Wallet”.
Przed zmianą
3.2.3.1. Polecenie przelewu krajowego
w złotych i polecenie przelewu wewnętrznego
w złotych
Realizacja polecenia przelewu krajowego
w złotych (inne niż polecenie przelewu
wewnętrznego)
Realizacja polecenia przelewu krajowego
w złotych w systemie SORBNET (przelewy
na kwotę od 1 000 000 PLN dokonywane
są wyłącznie za pośrednictwem systemu
SORBNET)
w usłudze bankowości elektronicznej Citibank
Online (z wyłączeniem usługi bankowości
elektronicznej Citi Mobile)

Po zmianie
20 PLN

3.2.3.1. Polecenie przelewu krajowego
w złotych i polecenie przelewu wewnętrznego
w złotych
Realizacja polecenia przelewu krajowego
w złotych (inne niż polecenie przelewu
wewnętrznego)
Realizacja polecenia przelewu krajowego
w złotych w systemie SORBNET (przelewy
na kwotę od 1 000 000 PLN dokonywane
są wyłącznie za pośrednictwem systemu
SORBNET)
w usłudze bankowości elektronicznej Citibank
Online (z wyłączeniem Citi Mobile)

20 PLN

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Regulamin Rachunków Bankowych § 30. OPŁATY i PROWIZJE (OPŁATY)
13. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w przypadku:
(...) b) zmiany zakresu lub formy usług dotychczas świadczonych na podstawie Umowy, o ile zapewni to należyte wykonywanie Umowy oraz nie będzie
naruszało interesu Klienta; (...)
Powód zmiany
Doprecyzowanie opisu dla poleceń przelewu realizowanych w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online.
Przed zmianą
4.2.1.3. Polecenie przelewu wewnętrznego
w euro lub innej walucie obcej, polecenie
przelewu w walucie obcej, polecenie przelewu
SEPA, polecenie przelewu transgranicznego
w złotych, polecenie przelewu
transgranicznego w walucie obcej, polecenie
przelewu transgranicznego w euro
Polecenie przelewu w walucie obcej
z wyjątkiem Poleceń przelewu określonych
w pkt 4.1, polecenie przelewu SEPA, polecenie
przelewu transgranicznego w złotych,
polecenie przelewu transgranicznego w walucie
obcej, polecenie przelewu
transgranicznego w euro
w usłudze bankowości elektronicznej Citibank
Online
opłata dodatkowa do opłaty wskazanej
w punkcie 4.2.1.2. za pozostałe w trybie
pilnym (z wyłączeniem usługi bankowości
elektronicznej Citi Mobile)

Po zmianie
30 PLN

4.2.1.3. Polecenie przelewu wewnętrznego
w euro lub innej walucie obcej, polecenie
przelewu w walucie obcej, polecenie przelewu
SEPA, polecenie przelewu transgranicznego
w złotych, polecenie przelewu
transgranicznego w walucie obcej, polecenie
przelewu transgranicznego w euro
Polecenie przelewu w walucie obcej
z wyjątkiem Poleceń przelewu określonych
w pkt 4.1, polecenie przelewu SEPA, polecenie
przelewu transgranicznego w złotych,
polecenie przelewu transgranicznego w walucie
obcej, polecenie przelewu
transgranicznego w euro
w usłudze bankowości elektronicznej Citibank
Online
opłata dodatkowa do opłaty wskazanej
w punkcie 4.2.1.2. za pozostałe w trybie pilnym
(z wyłączeniem Citi Mobile)

30 PLN

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Regulamin Rachunków Bankowych § 30. OPŁATY i PROWIZJE (OPŁATY)
13. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w przypadku:
(...) b) zmiany zakresu lub formy usług dotychczas świadczonych na podstawie Umowy, o ile zapewni to należyte wykonywanie Umowy oraz nie będzie
naruszało interesu Klienta; (...)
Powód zmiany
Doprecyzowanie opisu dla poleceń przelewu realizowanych w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online.
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Wykaz zmian w Tabeli Opłat i Prowizji dla Konta Osobistego typu CitiKonto
Przed zmianą
6.6. Wypłata gotówki
w oddziale Citibank za granicą (usługa
„Awaryjna wypłata –
Emergency Cash”)

Po zmianie
Opłata zgodna z opłatą
Citibank za granicą,
w którym wykonywana
jest usługa
(szczegółowe
informacje dostępne są
na www.citihandlowy.
pl, u Doradcy
w usłudze bankowości
telefonicznej CitiPhone
oraz w Oddziale Banku).

6.6. Wypłata gotówki
w oddziale Citibank za granicą (usługa
„Awaryjna wypłata –
Emergency Cash”)

Opłata zgodna z opłatą
Citibank za granicą,
w którym wykonywana
jest usługa
(szczegółowe
informacje dostępne
są na www.citibank.
pl, u Doradcy
w usłudze bankowości
telefonicznej CitiPhone
oraz w Oddziale Banku).

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Regulamin Rachunków Bankowych § 30. OPŁATY i PROWIZJE (OPŁATY)
13. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w przypadku:
(...) b) zmiany zakresu lub formy usług dotychczas świadczonych na podstawie Umowy, o ile zapewni to należyte wykonywanie Umowy oraz nie będzie
naruszało interesu Klienta; (...)
Powód zmiany
Zmiana adresu strony internetowej Banku.
Przed zmianą
11.5. Tabela limitów transakcji
limit kwotowy dla jednorazowej Transakcji
zbliżeniowej przeprowadzonej na terenie
Polski bez konieczności użycia PIN lub podpisu
Klienta, ustalany przez organizacje płatnicze

Po zmianie
50 PLN

11.5. Tabela limitów transakcji
limit kwotowy dla jednorazowej Transakcji
zbliżeniowej przeprowadzonej na terenie
Polski bez konieczności użycia PIN, ustalany
przez organizacje płatnicze

50 PLN

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Regulamin Rachunków Bankowych §36 Postanowienia Różne
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów
przez właściwe organy w zakresie dotyczącym Umowy, (...)
Powód zmiany
Dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
poprzez:
• zmianę zapisów o limicie kwotowym dla jednorazowej transakcji zbliżeniowej do wymogów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389
z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych
standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta.
Przed zmianą
11.6. Tabela limitów transakcji
dzienny maksymalny limit transakcji
zbliżeniowych niewymagających podpisu
lub podania PIN-u (transakcja autoryzowana
kodem PIN odnawia limit)

Po zmianie
10 transakcji lub 150
PLN

11.6. Tabela limitów transakcji
dzienny maksymalny sumaryczny limit
transakcji zbliżeniowych niewymagających
podania PIN (transakcja autoryzowana kodem
PIN odnawia limit)

150 PLN

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Regulamin Rachunków Bankowych §36 Postanowienia Różne
19. 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
Dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
poprzez:
•
wprowadzenie zmiany w opisie dziennego maksymalnego limitu transakcji zbliżeniowych.

| 4

Wykaz zmian w Tabeli Opłat i Prowizji dla Konta Osobistego typu CitiKonto
Przed zmianą
Brak pozycji

Po zmianie
11.7. Tabela limitów transakcji
maksymalny sumaryczny limit transakcji
zbliżeniowych niewymagających podania
PIN inicjowanych w kraju należącym do EOG
(transakcja autoryzowana kodem PIN odnawia
limit)

100 EUR

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Regulamin Rachunków Bankowych §36 Postanowienia Różne
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów
przez właściwe organy w zakresie dotyczącym Umowy, (...)
Powód zmiany
Dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
poprzez:
•
wprowadzenie nowego maksymalnego sumarycznego limitu transakcji zbliżeniowych niewymagających podania PIN inicjowanych w kraju
należącym do EOG (transakcja autoryzowana kodem PIN odnawia limit) będących wynikiem implementacji.
Pozostałe zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji mają charakter redakcyjny i porządkujący.
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Wykaz zmian w Tabeli Opłat i Prowizji dla Konta Osobistego typu Citi Priority
Przed zmianą
1.1. Konto
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku
płatniczego Konta Osobistego w PLN lub
Rachunku Oszczędnościowego

Po zmianie
dla kont otwartych do
7.08.2018 r. 0 PLN,
gdy w danym miesiącu
średnie saldo na
wszystkich rachunkach
min. 30 000 PLN
LUB wpływy na
Konto Osobiste
min. 5 00 PLN
ORAZ Klient posiada
aktywowaną główną
Kartę Kredytową
Citibank lub ma
zawartą umowę
o kredyt oferowany
przez Bank
konsumentom;
dla kont otwartych od
8.08.2018 r. 0 PLN,
gdy w danym miesiącu
średnie saldo na
wszystkich rachunkach
min. 30 000 PLN LUB
wpływy na
Konto Osobiste
min. 5 000 PLN;
30 PLN w pozostałych
przypadkach

1.1. Konto
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku
płatniczego Konta Osobistego w PLN lub
Rachunku Oszczędnościowego

dla kont otwartych
lub których typ Konta
Osobistego został
zmieniony na Citi
Priority od 8.08.2018 r.
0 PLN, gdy w danym
miesiącu średnie
saldo na wszystkich
rachunkach min. 30
000 PLN LUB wpływy
na Konto Osobiste
min. 5 000 PLN;
dla kont otwartych do
7.08.2018 r. 0 PLN,
gdy w danym miesiącu
średnie saldo na
wszystkich rachunkach
min. 30 000 PLN
LUB wpływy na
Konto Osobiste min.
5 000 PLN ORAZ
Klient posiada
aktywowaną główną
Kartę Kredytową
Citibank lub ma zawartą
umowę o kredyt
oferowany przez Bank
konsumentom;
30 PLN w pozostałych
przypadkach

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Regulamin Rachunków Bankowych § 30. OPŁATY i PROWIZJE (OPŁATY)
13. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w przypadku:
(...) b) zmiany zakresu lub formy usług dotychczas świadczonych na podstawie Umowy, o ile zapewni to należyte wykonywanie Umowy oraz nie będzie
naruszało interesu Klienta; (...)
Powód zmiany
Rozszerzenie grupy klientów uprawnionych do korzystania z warunków określonych do bezpłatnego prowadzenia Konta Osobistego typu Citi Priority.
Przed zmianą

Po zmianie

Brak opłaty

usługa nie jest
dostępna

2.4. Citicard
Citi Global Wallet

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Regulamin Rachunków Bankowych §30 Opłaty i Prowizje (Opłaty)
13. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w przypadku:
a) wprowadzenia nowych usług, o ile zapewni to należyte wykonywanie Umowy, nie będzie naruszało interesu Klienta oraz nie będzie prowadziło do
zwiększenia obciążeń finansowych Klienta z tytułu Umowy w przypadku nieskorzystania z nowej usługi; (...)
Powód zmiany
Wprowadzenie do oferty Banku nowej usługi “Citi Global Wallet”.
Przed zmianą
3.2.3.1. Polecenie przelewu krajowego w złotych
i polecenie przelewu wewnętrznego w złotych
Realizacja polecenia przelewu krajowego
w złotych (inne niż polecenie przelewu
wewnętrznego)
Realizacja polecenia przelewu krajowego
w złotych w systemie SORBNET (przelewy
na kwotę od 1 000 000 PLN dokonywane
są wyłącznie za pośrednictwem systemu
SORBNET) w usłudze bankowości elektronicznej
Citibank Online (z wyłączeniem usługi bankowości
elektronicznej Citi Mobile)

Po zmianie
20 PLN

3.2.3.1. Polecenie przelewu krajowego
w złotych i polecenie przelewu wewnętrznego
w złotych
Realizacja polecenia przelewu krajowego
w złotych (inne niż polecenie przelewu
wewnętrznego)
Realizacja polecenia przelewu krajowego
w złotych w systemie SORBNET (przelewy
na kwotę od 1 000 000 PLN dokonywane
są wyłącznie za pośrednictwem systemu
SORBNET) w usłudze bankowości
elektronicznej Citibank Online
(z wyłączeniem Citi Mobile)

20 PLN

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Regulamin Rachunków Bankowych § 30. OPŁATY i PROWIZJE (OPŁATY)
13. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w przypadku:
(...) b) zmiany zakresu lub formy usług dotychczas świadczonych na podstawie Umowy, o ile zapewni to należyte wykonywanie Umowy oraz nie będzie
naruszało interesu Klienta; (...)
Powód zmiany
Doprecyzowanie opisu dla poleceń przelewu realizowanych w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online.
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Wykaz zmian w Tabeli Opłat i Prowizji dla Konta Osobistego typu Citi Priority
Przed zmianą
4.2.1.3. Polecenie przelewu wewnętrznego
w euro lub innej walucie obcej, polecenie
przelewu w walucie obcej, polecenie przelewu
SEPA, polecenie przelewu transgranicznego
w złotych, polecenie przelewu
transgranicznego w walucie obcej, polecenie
przelewu transgranicznego w euro
Polecenie przelewu w walucie obcej
z wyjątkiem Poleceń przelewu określonych
w pkt 4.1, polecenie przelewu SEPA, polecenie
przelewu transgranicznego w złotych,
polecenie przelewu transgranicznego
w walucie obcej, polecenie przelewu
transgranicznego w euro
w usłudze bankowości elektronicznej Citibank
Online
opłata dodatkowa do opłaty wskazanej
w punkcie 4.2.1.2. za pozostałe w trybie
pilnym (z wyłączeniem usługi bankowości
elektronicznej Citi Mobile)

Po zmianie
30 PLN

4.2.1.3. Polecenie przelewu wewnętrznego
w euro lub innej walucie obcej, polecenie
przelewu w walucie obcej, polecenie przelewu
SEPA, polecenie przelewu transgranicznego
w złotych, polecenie przelewu
transgranicznego w walucie obcej, polecenie
przelewu transgranicznego w euro
Polecenie przelewu w walucie obcej
z wyjątkiem Poleceń przelewu określonych
w pkt 4.1, polecenie przelewu SEPA, polecenie
przelewu transgranicznego w złotych,
polecenie przelewu transgranicznego
w walucie obcej, polecenie przelewu
transgranicznego w euro
w usłudze bankowości elektronicznej Citibank
Online
opłata dodatkowa do opłaty wskazanej
w punkcie 4.2.1.2. za pozostałe w trybie pilnym
(z wyłączeniem Citi Mobile)

30 PLN

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Regulamin Rachunków Bankowych § 30. OPŁATY i PROWIZJE (OPŁATY)
13. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w przypadku:
(...) b) zmiany zakresu lub formy usług dotychczas świadczonych na podstawie Umowy, o ile zapewni to należyte wykonywanie Umowy oraz nie będzie
naruszało interesu Klienta; (...)
Powód zmiany
Doprecyzowanie opisu dla poleceń przelewu realizowanych w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online.
Przed zmianą
6.6. Wypłata gotówki
w oddziale Citibank za granicą (usługa
„Awaryjna wypłata –
Emergency Cash”)

Po zmianie
Opłata zgodna z opłatą
Citibank za granicą,
w którym wykonywana
jest usługa
(szczegółowe
informacje dostępne są
na www.citihandlowy.
pl, u Doradcy
w usłudze bankowości
telefonicznej CitiPhone
oraz w Oddziale
Banku).

6.6. Wypłata gotówki
w oddziale Citibank za granicą (usługa
„Awaryjna wypłata –
Emergency Cash”)

Opłata zgodna z opłatą
Citibank za granicą,
w którym wykonywana
jest usługa
(szczegółowe
informacje dostępne
są na www.citibank.
pl, u Doradcy
w usłudze bankowości
telefonicznej CitiPhone
oraz w Oddziale
Banku).

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Regulamin Rachunków Bankowych § 30. OPŁATY i PROWIZJE (OPŁATY)
13. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w przypadku:
(...) b) zmiany zakresu lub formy usług dotychczas świadczonych na podstawie Umowy, o ile zapewni to należyte wykonywanie Umowy oraz nie będzie
naruszało interesu Klienta; (...)
Powód zmiany
Zmiana adresu strony internetowej Banku.
Przed zmianą
11.5. Tabela limitów transakcji
limit kwotowy dla jednorazowej Transakcji
zbliżeniowej przeprowadzonej na terenie
Polski bez konieczności użycia PIN lub
podpisu Klienta, ustalany przez organizacje
płatnicze

Po zmianie
50 PLN

11.5. Tabela limitów transakcji
limit kwotowy dla jednorazowej Transakcji
zbliżeniowej przeprowadzonej na terenie
Polski bez konieczności użycia PIN, ustalany
przez organizacje płatnicze

50 PLN

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Regulamin Rachunków Bankowych §36 Postanowienia Różne
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów
przez właściwe organy w zakresie dotyczącym Umowy, (...)
Powód zmiany
Dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
poprzez:
•
zmianę zapisów o limicie kwotowym dla jednorazowej transakcji zbliżeniowej do wymogów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE)
2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do
regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta.
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Wykaz zmian w Tabeli Opłat i Prowizji dla Konta Osobistego typu Citi Priority
Przed zmianą
11.6. Tabela limitów transakcji
dzienny maksymalny limit transakcji
zbliżeniowych niewymagających podpisu
lub podania PIN-u (transakcja autoryzowana
kodem PIN odnawia limit)

Po zmianie
10 transakcji lub
150 PLN

11.6. Tabela limitów transakcji
dzienny maksymalny sumaryczny limit
transakcji zbliżeniowych niewymagających
podania PIN (transakcja autoryzowana kodem
PIN odnawia limit)

150 PLN

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Regulamin Rachunków Bankowych §36 Postanowienia Różne
19. 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
Dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
poprzez:
•
wprowadzenie zmiany w opisie dziennego maksymalnego limitu transakcji zbliżeniowych.
Przed zmianą
Brak pozycji

Po zmianie
11.7. Tabela limitów transakcji
maksymalny sumaryczny limit transakcji
zbliżeniowych niewymagających podania
PIN inicjowanych w kraju należącym do
EOG (transakcja autoryzowana kodem PIN
odnawia limit)

100 EUR

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Regulamin Rachunków Bankowych §36 Postanowienia Różne
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów
przez właściwe organy w zakresie dotyczącym Umowy, (...)
Powód zmiany
Dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
poprzez:
•
wprowadzenie nowego maksymalnego sumarycznego limitu transakcji zbliżeniowych niewymagających podania PIN inicjowanych w kraju
należącym do EOG (transakcja autoryzowana kodem PIN odnawia limit) będących wynikiem implementacji.
Pozostałe zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji mają charakter redakcyjny i porządkujący.
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Wykaz zmian w Tabeli Opłat i Prowizji dla Konta Osobistego typu Citigold
Przed zmianą
1.1. Konto
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku
płatniczego Konta Osobistego w PLN lub
Rachunku Oszczędnościowego

Po zmianie
dla Kont otwartych
od 01.01.2015 r. lub
których typ Konta
Osobistego został
zmieniony na Citigold
od 01.01.2015 r.,
0 PLN, gdy w danym
miesiącu średnie
saldo na wszystkich
rachunkach min.
300 000 PLN;
dla Kont otwartych do
31.12.2014 r.,
0 PLN, gdy w danym
miesiącu średnie
saldo na wszystkich
rachunkach min.
300 000 PLN;
50 PLN, gdy w danym
miesiącu średnie
saldo na wszystkich
rachunkach min.
200 000 PLN,
220 PLN w pozostałych
przypadkach

1.1. Konto
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku
płatniczego Konta Osobistego w PLN lub
Rachunku Oszczędnościowego

dla Kont otwartych
od 01.01.2015 r. lub
których typ Konta
Osobistego został
zmieniony na Citigold
od 01.01.2015 r.,
0 PLN, gdy w danym
miesiącu średnie
saldo na wszystkich
rachunkach min.
400 000 PLN;
dla Kont otwartych do
31.12.2014 r.,
0 PLN, gdy w danym
miesiącu średnie
saldo na wszystkich
rachunkach min.
400 000 PLN;
50 PLN, gdy w danym
miesiącu średnie
saldo na wszystkich
rachunkach min.
200 000 PLN,
220 PLN w pozostałych
przypadkach

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Regulamin Rachunków Bankowych § 30. OPŁATY i PROWIZJE (OPŁATY)
13. 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
Wyższy odczyt inflacji w miesiącu maju 2019 r., która wyniosła 2,3% w ujęciu rocznym.
Wzrost faktycznych kosztów ponoszonych przez Bank związanych z przystosowaniem Banku do zmienionych przepisów prawa tj. wdrożenia wymogów
Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/ 389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/ 2366
(PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów
komunikacji.
Wzrost faktycznych kosztów ponoszonych przez Bank w związku ze świadczeniem usług na podstawie Umowy:
−
implementacja nowego Serwisu Bankowości Mobilnej Citi Mobile,
−
wprowadzenie nowej usługi Citi Mobile Token pozwalającej na dwustopniowe uwierzytelnianie transakcji wykonanych w Internecie,
−
koszty obsługi Subkont Walutowych.
Przed zmianą
3.2.3.1. Polecenie przelewu krajowego w złotych
i polecenie przelewu wewnętrznego w złotych
Realizacja polecenia przelewu krajowego w złotych
(inne niż polecenie przelewu wewnętrznego)
Realizacja polecenia przelewu krajowego w złotych
w systemie SORBNET (przelewy na kwotę od
1 000 000 PLN dokonywane są wyłącznie za
pośrednictwem systemu SORBNET) w usłudze
bankowości elektronicznej Citibank Online
(z wyłączeniem usługi bankowości elektronicznej
Citi Mobile)

Po zmianie
10 PLN

3.2.3.1. Polecenie przelewu krajowego
w złotych i polecenie przelewu wewnętrznego
w złotych
Realizacja polecenia przelewu krajowego
w złotych (inne niż polecenie przelewu
wewnętrznego)
Realizacja polecenia przelewu krajowego
w złotych w systemie SORBNET (przelewy
na kwotę od 1 000 000 PLN dokonywane
są wyłącznie za pośrednictwem systemu
SORBNET) w usłudze bankowości
elektronicznej Citibank Online
(z wyłączeniem Citi Mobile)

10 PLN

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Regulamin Rachunków Bankowych § 30. OPŁATY i PROWIZJE (OPŁATY)
13. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w przypadku:
(...) b) zmiany zakresu lub formy usług dotychczas świadczonych na podstawie Umowy, o ile zapewni to należyte wykonywanie Umowy oraz nie będzie
naruszało interesu Klienta; (...)
Powód zmiany
Doprecyzowanie opisu dla poleceń przelewu realizowanych w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online.
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Wykaz zmian w Tabeli Opłat i Prowizji dla Konta Osobistego typu Citigold
Przed zmianą
4.2.1.3. Polecenie przelewu wewnętrznego w euro
lub innej walucie obcej, polecenie przelewu
w walucie obcej, polecenie przelewu SEPA,
polecenie przelewu transgranicznego w złotych,
polecenie przelewu transgranicznego w walucie
obcej, polecenie przelewu transgranicznego w euro
Polecenie przelewu w walucie obcej z wyjątkiem
Poleceń przelewu określonych w pkt 4.1,
polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu
transgranicznego w złotych, polecenie przelewu
transgranicznego w walucie obcej, polecenie
przelewu transgranicznego w euro w usłudze
bankowości elektronicznej Citibank Online opłata
dodatkowa do opłaty wskazanej w punkcie 4.2.1.2.
za pozostałe w trybie pilnym (z wyłączeniem usługi
bankowości elektronicznej Citi Mobile)

Po zmianie
0 PLN

4.2.1.3. Polecenie przelewu wewnętrznego
w euro lub innej walucie obcej, polecenie
przelewu w walucie obcej, polecenie przelewu
SEPA, polecenie przelewu transgranicznego
w złotych, polecenie przelewu
transgranicznego w walucie obcej, polecenie
przelewu transgranicznego w euro
Polecenie przelewu w walucie obcej
z wyjątkiem Poleceń przelewu określonych
w pkt 4.1, polecenie przelewu SEPA, polecenie
przelewu transgranicznego w złotych,
polecenie przelewu transgranicznego
w walucie obcej, polecenie przelewu
transgranicznego w euro w usłudze
bankowości elektronicznej Citibank Online
opłata dodatkowa do opłaty wskazanej
w punkcie 4.2.1.2. za pozostałe w trybie pilnym
(z wyłączeniem Citi Mobile)

0 PLN

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Regulamin Rachunków Bankowych § 30. OPŁATY i PROWIZJE (OPŁATY)
13. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w przypadku:
(...) b) zmiany zakresu lub formy usług dotychczas świadczonych na podstawie Umowy, o ile zapewni to należyte wykonywanie Umowy oraz nie będzie
naruszało interesu Klienta; (...)
Powód zmiany
Doprecyzowanie opisu dla poleceń przelewu realizowanych w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online.
Przed zmianą

Po zmianie

Brak opłaty

2.4. Citicard
Citi Global Wallet

0 PLN

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Regulamin Rachunków Bankowych §30 Opłaty i Prowizje (Opłaty)
13. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w przypadku:
a) wprowadzenia nowych usług, o ile zapewni to należyte wykonywanie Umowy, nie będzie naruszało interesu Klienta oraz nie będzie prowadziło do
zwiększenia obciążeń finansowych Klienta z tytułu Umowy w przypadku nieskorzystania z nowej usługi; (...)
Powód zmiany
Wprowadzenie do oferty Banku nowej usługi “Citi Global Wallet”.
Przed zmianą
6.6. Wypłata gotówki
w oddziale Citibank za granicą (usługa
„Awaryjna wypłata –
Emergency Cash”)

Po zmianie
Opłata zgodna z opłatą
Citibank za granicą,
w którym wykonywana
jest usługa
(szczegółowe
informacje dostępne są
na www.citihandlowy.
pl, u Doradcy
w usłudze bankowości
telefonicznej CitiPhone
oraz w Oddziale
Banku).

6.6. Wypłata gotówki
w oddziale Citibank za granicą (usługa
„Awaryjna wypłata –
Emergency Cash”)

Opłata zgodna z opłatą
Citibank za granicą,
w którym wykonywana
jest usługa
(szczegółowe
informacje dostępne
są na www.citibank.
pl, u Doradcy
w usłudze bankowości
telefonicznej CitiPhone
oraz w Oddziale
Banku).

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Regulamin Rachunków Bankowych § 30. OPŁATY i PROWIZJE (OPŁATY)
13. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w przypadku:
(...) b) zmiany zakresu lub formy usług dotychczas świadczonych na podstawie Umowy, o ile zapewni to należyte wykonywanie Umowy oraz nie będzie
naruszało interesu Klienta; (...)
Powód zmiany
Zmiana adresu strony internetowej Banku.
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Wykaz zmian w Tabeli Opłat i Prowizji dla Konta Osobistego typu Citigold
Przed zmianą
11.5. Tabela limitów transakcji
limit kwotowy dla jednorazowej Transakcji
zbliżeniowej przeprowadzonej na terenie
Polski bez konieczności użycia PIN lub
podpisu Klienta, ustalany przez organizacje
płatnicze

Po zmianie
50 PLN

11.5. Tabela limitów transakcji
limit kwotowy dla jednorazowej Transakcji
zbliżeniowej przeprowadzonej na terenie
Polski bez konieczności użycia PIN, ustalany
przez organizacje płatnicze

50 PLN

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Regulamin Rachunków Bankowych §36 Postanowienia Różne
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów
przez właściwe organy w zakresie dotyczącym Umowy, (...)
Powód zmiany
Dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
poprzez:
•
zmianę zapisów o limicie kwotowym dla jednorazowej transakcji zbliżeniowej do wymogów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE)
2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do
regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta.
Przed zmianą
11.6. Tabela limitów transakcji
dzienny maksymalny limit transakcji
zbliżeniowych niewymagających podpisu
lub podania PIN-u (transakcja autoryzowana
kodem PIN odnawia limit)

Po zmianie
10 transakcji lub
150 PLN

11.6. Tabela limitów transakcji
dzienny maksymalny sumaryczny limit
transakcji zbliżeniowych niewymagających
podania PIN (transakcja autoryzowana kodem
PIN odnawia limit)

150 PLN

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Regulamin Rachunków Bankowych §36 Postanowienia Różne
19. 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
Dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
poprzez:
• wprowadzenie zmiany w opisie dziennego maksymalnego limitu transakcji zbliżeniowych.
Przed zmianą
Brak pozycji

Po zmianie
11.7. Tabela limitów transakcji
maksymalny sumaryczny limit transakcji
zbliżeniowych niewymagających podania
PIN inicjowanych w kraju należącym do
EOG (transakcja autoryzowana kodem PIN
odnawia limit)

100 EUR

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Regulamin Rachunków Bankowych §36 Postanowienia Różne
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów
przez właściwe organy w zakresie dotyczącym Umowy, (...)
Powód zmiany
Dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
poprzez:
•
wprowadzenie nowego maksymalnego sumarycznego limitu transakcji zbliżeniowych niewymagających podania PIN inicjowanych w kraju
należącym do EOG (transakcja autoryzowana kodem PIN odnawia limit) będących wynikiem implementacji.
Pozostałe zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji mają charakter redakcyjny i porządkujący.

| 11

Wykaz zmian w Tabeli Opłat i Prowizji dla Konta Osobistego typu Citigold Private Client
Przed zmianą
1.1. Konto
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku
płatniczego Konta Osobistego w PLN lub
Rachunku Oszczędnościowego

Po zmianie
dla Kont otwartych
lub których typ Konta
Osobistego został
zmieniony na Citigold
Private Client od
1.12.2015 r.,
0 PLN, gdy w danym
miesiącu średnie
saldo na wszystkich
rachunkach wynosi min.
3 000 000 PLN;
dla Kont otwartych do
30.11.2015 r.,
0 PLN, gdy w danym
miesiącu średnie
saldo na wszystkich
rachunkach wynosi min.
1 500 000 PLN
300 PLN
w pozostałych
przypadkach

1.1. Konto
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku
płatniczego Konta Osobistego w PLN lub
Rachunku Oszczędnościowego

0 PLN, gdy w danym
miesiącu średnie
saldo na wszystkich
rachunkach wynosi min.
4 000 000 PLN;
300 PLN w pozostałych
przypadkach

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Regulamin Rachunków Bankowych § 30. OPŁATY i PROWIZJE (OPŁATY)
13. 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
Wyższy odczyt inflacji w miesiącu maju 2019 r., która wyniosła 2,3% w ujęciu rocznym.
Wzrost faktycznych kosztów ponoszonych przez Bank związanych z przystosowaniem Banku do zmienionych przepisów prawa tj. wdrożenia wymogów
Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/ 389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2015/ 2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych
otwartych standardów komunikacji.
Wzrost faktycznych kosztów ponoszonych przez Bank w związku ze świadczeniem usług na podstawie Umowy:
−
implementacja nowego Serwisu Bankowości Mobilnej Citi Mobile,
−
wprowadzenie nowej usługi Citi Mobile Token pozwalającej na dwustopniowe uwierzytelnianie transakcji wykonanych w Internecie,
−
koszty obsługi Subkont Walutowych.
Przed zmianą
Brak opłaty

Po zmianie
2.4. Citicard
Citi Global Wallet

0 PLN

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Regulamin Rachunków Bankowych §30 Opłaty i Prowizje (Opłaty)
13. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w przypadku:
a) wprowadzenia nowych usług, o ile zapewni to należyte wykonywanie Umowy, nie będzie naruszało interesu Klienta oraz nie będzie prowadziło do
zwiększenia obciążeń finansowych Klienta z tytułu Umowy w przypadku nieskorzystania z nowej usługi; (...)
Powód zmiany
Wprowadzenie do oferty Banku nowej usługi “Citi Global Wallet”.
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Wykaz zmian w Tabeli Opłat i Prowizji dla Konta Osobistego typu Citigold Private Client
Przed zmianą
3.2.3.1. Polecenie przelewu krajowego
w złotych i polecenie przelewu wewnętrznego
w złotych
Realizacja polecenia przelewu krajowego
w złotych (inne niż polecenie przelewu
wewnętrznego)
Realizacja polecenia przelewu krajowego
w złotych w systemie SORBNET (przelewy
na kwotę od 1 000 000 PLN dokonywane
są wyłącznie za pośrednictwem systemu
SORBNET) w usłudze bankowości
elektronicznej Citibank Online (z wyłączeniem
usługi bankowości elektronicznej Citi Mobile)

Po zmianie
0 PLN

3.2.3.1. Polecenie przelewu krajowego
w złotych i polecenie przelewu wewnętrznego
w złotych
Realizacja polecenia przelewu krajowego
w złotych (inne niż polecenie przelewu
wewnętrznego)
Realizacja polecenia przelewu krajowego
w złotych w systemie SORBNET (przelewy
na kwotę od 1 000 000 PLN dokonywane
są wyłącznie za pośrednictwem systemu
SORBNET) w usłudze bankowości
elektronicznej Citibank Online
(z wyłączeniem Citi Mobile)

0 PLN

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Regulamin Rachunków Bankowych § 30. OPŁATY i PROWIZJE (OPŁATY)
13. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w przypadku:
(...) b) zmiany zakresu lub formy usług dotychczas świadczonych na podstawie Umowy, o ile zapewni to należyte wykonywanie Umowy oraz nie będzie
naruszało interesu Klienta; (...)
Powód zmiany
Doprecyzowanie opisu dla poleceń przelewu realizowanych w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online.
Przed zmianą
4.2.1.3. Polecenie przelewu wewnętrznego
w euro lub innej walucie obcej, polecenie
przelewu w walucie obcej, polecenie przelewu
SEPA, polecenie przelewu transgranicznego
w złotych, polecenie przelewu
transgranicznego w walucie obcej, polecenie
przelewu transgranicznego w euro
Polecenie przelewu w walucie obcej
z wyjątkiem Poleceń przelewu określonych
w pkt 4.1, polecenie przelewu SEPA, polecenie
przelewu transgranicznego w złotych,
polecenie przelewu transgranicznego
w walucie obcej, polecenie przelewu
transgranicznego w euro
w usłudze bankowości elektronicznej Citibank
Online
opłata dodatkowa do opłaty wskazanej
w punkcie 4.2.1.2. za pozostałe w trybie
pilnym (z wyłączeniem usługi bankowości
elektronicznej Citi Mobile)

Po zmianie
0 PLN

4.2.1.3. Polecenie przelewu wewnętrznego
w euro lub innej walucie obcej, polecenie
przelewu w walucie obcej, polecenie przelewu
SEPA, polecenie przelewu transgranicznego
w złotych, polecenie przelewu
transgranicznego w walucie obcej, polecenie
przelewu transgranicznego w euro
Polecenie przelewu w walucie obcej
z wyjątkiem Poleceń przelewu określonych
w pkt 4.1, polecenie przelewu SEPA, polecenie
przelewu transgranicznego w złotych,
polecenie przelewu transgranicznego
w walucie obcej, polecenie przelewu
transgranicznego w euro
w usłudze bankowości elektronicznej Citibank
Online
opłata dodatkowa do opłaty wskazanej
w punkcie 4.2.1.2. za pozostałe w trybie pilnym
(z wyłączeniem Citi Mobile)

0 PLN

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Regulamin Rachunków Bankowych § 30. OPŁATY i PROWIZJE (OPŁATY)
13. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w przypadku:
(...) b) zmiany zakresu lub formy usług dotychczas świadczonych na podstawie Umowy, o ile zapewni to należyte wykonywanie Umowy oraz nie będzie
naruszało interesu Klienta; (...)
Powód zmiany
Doprecyzowanie opisu dla poleceń przelewu realizowanych w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online.
Przed zmianą
6.6. Wypłata gotówki
w oddziale Citibank za granicą (usługa
„Awaryjna wypłata –
Emergency Cash”)

Po zmianie
Opłata zgodna z opłatą
Citibank za granicą,
w którym wykonywana
jest usługa
(szczegółowe
informacje dostępne są
na www.citihandlowy.
pl, u Doradcy
w usłudze bankowości
telefonicznej CitiPhone
oraz w Oddziale Banku).

6.6. Wypłata gotówki
w oddziale Citibank za granicą (usługa
„Awaryjna wypłata –
Emergency Cash”)

Opłata zgodna z opłatą
Citibank za granicą,
w którym wykonywana
jest usługa
(szczegółowe
informacje dostępne
są na www.citibank.
pl, u Doradcy
w usłudze bankowości
telefonicznej CitiPhone
oraz w Oddziale Banku).

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Regulamin Rachunków Bankowych § 30. OPŁATY i PROWIZJE (OPŁATY)
13. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w przypadku:
(...) b) zmiany zakresu lub formy usług dotychczas świadczonych na podstawie Umowy, o ile zapewni to należyte wykonywanie Umowy oraz nie będzie
naruszało interesu Klienta; (...)
Powód zmiany
Zmiana adresu strony internetowej Banku.
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Wykaz zmian w Tabeli Opłat i Prowizji dla Konta Osobistego typu Citigold Private Client
Przed zmianą
11.5. Tabela limitów transakcji
limit kwotowy dla jednorazowej Transakcji
zbliżeniowej przeprowadzonej na terenie
Polski bez konieczności użycia PIN lub podpisu
Klienta, ustalany przez organizacje płatnicze

Po zmianie
50 PLN

11.5. Tabela limitów transakcji
limit kwotowy dla jednorazowej Transakcji
zbliżeniowej przeprowadzonej na terenie
Polski bez konieczności użycia PIN, ustalany
przez organizacje płatnicze

50 PLN

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Regulamin Rachunków Bankowych §36 Postanowienia Różne
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez
właściwe organy w zakresie dotyczącym Umowy, (...)
Powód zmiany
Dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
poprzez:
•
zmianę zapisów o limicie kwotowym dla jednorazowej transakcji zbliżeniowej do wymogów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE)
2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do
regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta.
Przed zmianą
11.6. Tabela limitów transakcji
dzienny maksymalny limit transakcji
zbliżeniowych niewymagających podpisu
lub podania PIN-u (transakcja autoryzowana
kodem PIN odnawia limit)

Po zmianie
10 transakcji lub 150
PLN

11.6. Tabela limitów transakcji
dzienny maksymalny sumaryczny limit
transakcji zbliżeniowych niewymagających
podania PIN (transakcja autoryzowana kodem
PIN odnawia limit)

150 PLN

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Regulamin Rachunków Bankowych §36 Postanowienia Różne
19. 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
Dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
poprzez:
•
wprowadzenie zmiany w opisie dziennego maksymalnego limitu transakcji zbliżeniowych.
Przed zmianą
Brak pozycji

Po zmianie
11.7. Tabela limitów transakcji
maksymalny sumaryczny limit transakcji
zbliżeniowych niewymagających podania
PIN inicjowanych w kraju należącym do EOG
(transakcja autoryzowana kodem PIN odnawia
limit)

100 EUR

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Regulamin Rachunków Bankowych §36 Postanowienia Różne
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez
właściwe organy w zakresie dotyczącym Umowy, (...)
Powód zmiany
Dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
poprzez:
•
wprowadzenie nowego maksymalnego sumarycznego limitu transakcji zbliżeniowych niewymagających podania PIN inicjowanych w kraju
należącym do EOG (transakcja autoryzowana kodem PIN odnawia limit) będących wynikiem implementacji.
Pozostałe zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji mają charakter redakcyjny i porządkujący.
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Wykaz zmian w Tabeli Opłat i Prowizji dla Rachunków Oszczędnościowych
Przed zmianą
1.1. Konto
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku
płatniczego Konta Osobistego w PLN lub
Rachunku Oszczędnościowego

Po zmianie
Konto Oszczędnościowe
10 PLN (nie dotyczy
Klientów posiadających
Konto Osobiste)
Konto
SuperOszczędnościowe
0 PLN, gdy w danym
miesiącu wpływy z tytułu
wynagrodzenia na Konto
Osobiste min. 3000 PLN;
15 PLN w pozostałych
przypadkach (nie dotyczy
Klientów z Kontem
OsobistymCitigold Private
Client)
Konto Regularnie
Oszczędzające 0 PLN

1.1. Konto
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku
płatniczego Konta Osobistego w PLN lub
Rachunku Oszczędnościowego

Konto Oszczędnościowe
10 PLN (nie dotyczy
Klientów posiadających
Konto Osobiste)
Konto
SuperOszczędnościowe
0 PLN, gdy w danym
miesiącu wpływy z tytułu
wynagrodzenia na Konto
Osobiste min. 3000 PLN;
15 PLN w pozostałych
przypadkach (nie dotyczy
Klientów z Kontem
Osobistym Citigold Private
Client)

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Regulamin Rachunków Bankowych § 30. OPŁATY i PROWIZJE (OPŁATY)
13. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w przypadku:
(...) b) zmiany zakresu lub formy usług dotychczas świadczonych na podstawie Umowy, o ile zapewni to należyte wykonywanie Umowy oraz nie będzie
naruszało interesu Klienta; (...)
Powód zmiany
Rachunek Oszczędnościowy „Konto Regularnie Oszczędzające” został wycofany z oferty Banku.
Przed zmianą

Po zmianie

Brak opłaty

2.4. Citicard
Citi Global Wallet

nie dotyczy

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Regulamin Rachunków Bankowych §30 Opłaty i Prowizje (Opłaty)
13. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w przypadku:
a) wprowadzenia nowych usług, o ile zapewni to należyte wykonywanie Umowy, nie będzie naruszało interesu Klienta oraz nie będzie prowadziło do
zwiększenia obciążeń finansowych Klienta z tytułu Umowy w przypadku nieskorzystania z nowej usługi; (...)
Powód zmiany
Wprowadzenie do oferty Banku nowej usługi „Citi Global Wallet”.
Przed zmianą
3.1.1. Polecenie przelewu krajowego
w złotych i polecenie przelewu
wewnętrznego w złotych
Realizacja polecenia przelewu wewnętrznego
w złotych
w usłudze bankowości elektronicznej
Citibank Online i w Automatycznym
Bankierze w usłudze bankowości
telefonicznej CitiPhone
3.1.2. Polecenie przelewu krajowego
w złotych i polecenie przelewu
wewnętrznego w złotych
Realizacja polecenia przelewu wewnętrznego
w złotych
u Doradcy w usłudze bankowości
telefonicznej CitiPhone oraz w Oddziale
Banku

Po zmianie
0 PLN pierwsze w miesiącu
polecenie przelewu
wewnętrznego z Konta
Oszczędnościowego/ Konta
SuperOszczędnościowego/
Konta Regularnie
Oszczędzającego
prowadzonego w danej
walucie 10 PLN każde
kolejne w miesiącu
polecenie przelewu
wewnętrznego z Konta
Oszczędnościowego/ Konta
SuperOszczędnościowego/
Konta Regularnie
Oszczędzającego
prowadzonego w danej
walucie

3.1.1. Polecenie przelewu krajowego
w złotych i polecenie przelewu
wewnętrznego w złotych
Realizacja polecenia przelewu
wewnętrznego w złotych
w usłudze bankowości elektronicznej
Citibank Online i w Automatycznym
Bankierze w usłudze bankowości
telefonicznej CitiPhone
3.1.2. Polecenie przelewu krajowego
w złotych i polecenie przelewu
wewnętrznego w złotych
Realizacja polecenia przelewu
wewnętrznego w złotych
U Doradcy w usłudze bankowości
telefonicznej CitiPhone oraz w Oddziale
Banku

0 PLN pierwsze
w miesiącu
polecenie przelewu
wewnętrznego z Konta
Oszczędnościowego/
Konta
SuperOszczędnościowego
prowadzonego w danej
walucie 10 PLN każde
kolejne w miesiącu
polecenie przelewu
wewnętrznego z Konta
Oszczędnościowego/
Konta
SuperOszczędnościowego
prowadzonego w danej
walucie

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Regulamin Rachunków Bankowych § 30. OPŁATY i PROWIZJE (OPŁATY)
13. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w przypadku:
(...) b) zmiany zakresu lub formy usług dotychczas świadczonych na podstawie Umowy, o ile zapewni to należyte wykonywanie Umowy oraz nie będzie
naruszało interesu Klienta; (...)
Powód zmiany
Rachunek Oszczędnościowy „Konto Regularnie Oszczędzające” został wycofany z oferty Banku.
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Wykaz zmian w Tabeli Opłat i Prowizji dla Rachunków Oszczędnościowych
Przed zmianą
3.2.1. Polecenie przelewu krajowego
w złotych i polecenie przelewu
wewnętrznego w złotych
Realizacja polecenia przelewu wewnętrznego
w złotych
u Doradcy w usłudze bankowości
telefonicznej CitiPhone oraz w Oddziale
Banku
3.2.2. Polecenie przelewu krajowego
w złotych i polecenie przelewu
wewnętrznego w złotych
Realizacja polecenia przelewu wewnętrznego
w złotych u Doradcy w usłudze bankowości
telefonicznej CitiPhone oraz w Oddziale
Banku

Po zmianie
0 PLN pierwsze w miesiącu
polecenie przelewu
wewnętrznego z Konta
Oszczędnościowego/ Konta
SuperOszczędnościowego/
Konta Regularnie
Oszczędzającego
prowadzonego w danej
walucie 10 PLN każde
kolejne w miesiącu
polecenie przelewu
wewnętrznego z Konta
Oszczędnościowego/ Konta
SuperOszczędnościowego/
Konta Regularnie
Oszczędzającego
prowadzonego w danej
walucie

3.2.1. Polecenie przelewu krajowego
w złotych i polecenie przelewu
wewnętrznego w złotych
Realizacja polecenia przelewu
wewnętrznego w złotych
u Doradcy w usłudze bankowości
telefonicznej CitiPhone oraz w Oddziale
Banku
3.2.2. Polecenie przelewu krajowego
w złotych i polecenie przelewu
wewnętrznego w złotych
Realizacja polecenia przelewu
wewnętrznego w złotych u Doradcy
w usłudze bankowości telefonicznej
CitiPhone oraz w Oddziale Banku

0 PLN pierwsze
w miesiącu
polecenie przelewu
wewnętrznego z Konta
Oszczędnościowego/
Konta
SuperOszczędnościowego
prowadzonego w danej
walucie 10 PLN każde
kolejne w miesiącu
polecenie przelewu
wewnętrznego z Konta
Oszczędnościowego/
Konta
SuperOszczędnościowego
prowadzonego w danej
walucie

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Regulamin Rachunków Bankowych § 30. OPŁATY i PROWIZJE (OPŁATY)
13. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w przypadku:
(...) b) zmiany zakresu lub formy usług dotychczas świadczonych na podstawie Umowy, o ile zapewni to należyte wykonywanie Umowy oraz nie będzie
naruszało interesu Klienta; (...)
Powód zmiany
Rachunek Oszczędnościowy „Konto Regularnie Oszczędzające” został wycofany z oferty Banku.
Przed zmianą
3.2.3.1. Polecenie przelewu krajowego
w złotych i polecenie przelewu
wewnętrznego w złotych
Realizacja polecenia przelewu krajowego
w złotych (inne niż polecenie przelewu
wewnętrznego)
Realizacja polecenia przelewu krajowego
w złotych w systemie SORBNET (przelewy
na kwotę od 1 000 000 PLN dokonywane
są wyłącznie za pośrednictwem systemu
SORBNET)
w usłudze bankowości elektronicznej
Citibank Online (z wyłączeniem usługi
bankowości elektronicznej Citi Mobile)

Po zmianie
25 PLN

3.2.3.1. Polecenie przelewu krajowego
w złotych i polecenie przelewu
wewnętrznego w złotych
Realizacja polecenia przelewu krajowego
w złotych (inne niż polecenie przelewu
wewnętrznego)
Realizacja polecenia przelewu krajowego
w złotych w systemie SORBNET (przelewy
na kwotę od 1 000 000 PLN dokonywane
są wyłącznie za pośrednictwem systemu
SORBNET) w usłudze bankowości
elektronicznej Citibank Online
(z wyłączeniem Citi Mobile)

25 PLN

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Regulamin Rachunków Bankowych § 30. OPŁATY i PROWIZJE (OPŁATY)
13. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w przypadku:
(...) b) zmiany zakresu lub formy usług dotychczas świadczonych na podstawie Umowy, o ile zapewni to należyte wykonywanie Umowy oraz nie będzie
naruszało interesu Klienta; (...)
Powód zmiany
Doprecyzowanie opisu dla poleceń przelewu realizowanych w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online.
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Wykaz zmian w Tabeli Opłat i Prowizji dla Rachunków Oszczędnościowych
Przed zmianą
4.1.1.
Polecenie przelewu wewnętrznego w euro
lub innej walucie obcej, polecenie przelewu
w walucie obcej, polecenie przelewu SEPA,
polecenie przelewu transgranicznego
w złotych, polecenie przelewu
transgranicznego w walucie obcej, polecenie
przelewu transgranicznego w euro
Realizacja polecenia przelewu wewnętrznego
w euro lub innej walucie obcej
w usłudze bankowości elektronicznej
Citibank Online i w Automatycznym
Bankierze w usłudze bankowości
telefonicznej CitiPhone
4.1.2.
Polecenie przelewu wewnętrznego w euro
lub innej walucie obcej, polecenie przelewu
w walucie obcej, polecenie przelewu SEPA,
polecenie przelewu transgranicznego
w złotych, polecenie przelewu
transgranicznego w walucie obcej, polecenie
przelewu transgranicznego w euro
Realizacja polecenia przelewu wewnętrznego
w euro lub innej walucie obcej
u Doradcy w usłudze bankowości
telefonicznej CitiPhone oraz w Oddziale
Banku

Po zmianie
0 PLN pierwsze w miesiącu
polecenie przelewu
wewnętrznego z Konta
Oszczędnościowego/ Konta
SuperOszczędnościowego/
Konta Regularnie
Oszczędzającego
prowadzonego w danej
walucie
10 PLN każde
kolejne w miesiącu
polecenie przelewu
wewnętrznego z Konta
Oszczędnościowego/ Konta
SuperOszczędnościowego/
Konta Regularnie
Oszczędzającego
prowadzonego w danej
walucie

4.1.1.
Polecenie przelewu wewnętrznego
w euro lub innej walucie obcej, polecenie
przelewu w walucie obcej, polecenie
przelewu SEPA, polecenie przelewu
transgranicznego w złotych, polecenie
przelewu transgranicznego w walucie obcej,
polecenie przelewu transgranicznego w euro
Realizacja polecenia przelewu wewnętrznego
w euro lub innej walucie obcej w usłudze
bankowości elektronicznej Citibank Online
i w Automatycznym Bankierze w usłudze
bankowości telefonicznej CitiPhone
4.1.2.
Polecenie przelewu wewnętrznego w euro
lub innej walucie obcej, polecenie przelewu
w walucie obcej, polecenie przelewu SEPA,
polecenie przelewu transgranicznego
w złotych, polecenie przelewu
transgranicznego w walucie obcej, polecenie
przelewu transgranicznego w euro Realizacja
polecenia przelewu wewnętrznego w euro
lub innej walucie obcej u Doradcy w usłudze
bankowości telefonicznej CitiPhone oraz
w Oddziale Banku

0 PLN pierwsze
w miesiącu
polecenie przelewu
wewnętrznego z Konta
Oszczędnościowego/
Konta
SuperOszczędnościowego
prowadzonego w danej
walucie
10 PLN każde
kolejne w miesiącu
polecenie przelewu
wewnętrznego z Konta
Oszczędnościowego/
Konta
SuperOszczędnościowego
prowadzonego w danej
walucie

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Regulamin Rachunków Bankowych § 30. OPŁATY i PROWIZJE (OPŁATY)
13. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w przypadku:
(...) b) zmiany zakresu lub formy usług dotychczas świadczonych na podstawie Umowy, o ile zapewni to należyte wykonywanie Umowy oraz nie będzie
naruszało interesu Klienta; (...)
Powód zmiany
Rachunek Oszczędnościowy „Konto Regularnie Oszczędzające” został wycofany z oferty Banku.
Przed zmianą
4.2.1.3. Polecenie przelewu wewnętrznego
w euro lub innej walucie obcej, polecenie
przelewu w walucie obcej, polecenie
przelewu SEPA, polecenie przelewu
transgranicznego w złotych, polecenie
przelewu transgranicznego w walucie
obcej, polecenie przelewu transgranicznego
w euro
Polecenie przelewu w walucie obcej
z wyjątkiem Poleceń przelewu określonych
w pkt 4.1, polecenie przelewu SEPA,
polecenie przelewu transgranicznego
w złotych, polecenie przelewu
transgranicznego w walucie obcej,
polecenie przelewu transgranicznego
w euro w usłudze bankowości elektronicznej
Citibank Online opłata dodatkowa do opłaty
wskazanej w punkcie 4.2.1.2. za pozostałe
w trybie pilnym (z wyłączeniem usługi
bankowości elektronicznej Citi Mobile)

Po zmianie
30 PLN

4.2.1.3. Polecenie przelewu wewnętrznego
w euro lub innej walucie obcej,
polecenie przelewu w walucie obcej,
polecenie przelewu SEPA, polecenie
przelewu transgranicznego w złotych,
polecenie przelewu transgranicznego
w walucie obcej, polecenie przelewu
transgranicznego w euro
Polecenie przelewu w walucie obcej
z wyjątkiem Poleceń przelewu określonych
w pkt 4.1, polecenie przelewu SEPA,
polecenie przelewu transgranicznego
w złotych, polecenie przelewu
transgranicznego w walucie obcej,
polecenie przelewu transgranicznego
w euro w usłudze bankowości
elektronicznej Citibank Online opłata
dodatkowa do opłaty wskazanej w punkcie
4.2.1.2. za pozostałe w trybie pilnym (z
wyłączeniem Citi Mobile)

30 PLN

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Regulamin Rachunków Bankowych § 30. OPŁATY i PROWIZJE (OPŁATY)
13. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w przypadku:
(...) b) zmiany zakresu lub formy usług dotychczas świadczonych na podstawie Umowy, o ile zapewni to należyte wykonywanie Umowy oraz nie będzie
naruszało interesu Klienta; (...)
Powód zmiany
Doprecyzowanie opisu dla poleceń przelewu realizowanych w usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online.
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Wykaz zmian w Tabeli Opłat i Prowizji dla Rachunków Oszczędnościowych
Przed zmianą
6.1. Wypłata gotówki
w Oddziale Banku

Po zmianie
0 PLN pierwsza w miesiącu
wypłata gotówki z Konta
Oszczędnościowego/ Konta
SuperOszczędnościowego/
Konta Regularnie
Oszczędzającego
prowadzonego w danej
walucie
10 PLN każda kolejna
w miesiącu wypłata
gotówki z Konta
Oszczędnościowego/ Konta
SuperOszczędnościowego/
Konta Regularnie
Oszczędzającego
prowadzonego w danej
walucie

6.1. Wypłata gotówki
w Oddziale Banku

0 PLN pierwsza
w miesiącu wypłata
gotówki z Konta
Oszczędnościowego/
Konta
SuperOszczędnościowego
prowadzonego w danej
walucie
10 PLN każda kolejna
w miesiącu wypłata
gotówki z Konta
Oszczędnościowego/
Konta
SuperOszczędnościowego
prowadzonego w danej
walucie

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Regulamin Rachunków Bankowych § 30. OPŁATY i PROWIZJE (OPŁATY)
13. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w przypadku:
(...) b) zmiany zakresu lub formy usług dotychczas świadczonych na podstawie Umowy, o ile zapewni to należyte wykonywanie Umowy oraz nie będzie
naruszało interesu Klienta; (...)
Powód zmiany
Rachunek Oszczędnościowy „Konto Regularnie Oszczędzające” został wycofany z oferty Banku.
Przed zmianą
6.6. Wypłata gotówki
w oddziale Citibank za granicą (usługa
„Awaryjna wypłata –
Emergency Cash”)

Po zmianie
Opłata zgodna z opłatą
Citibank za granicą,
w którym wykonywana jest
usługa
(szczegółowe informacje
dostępne są na
www.citihandlowy.pl,
u Doradcy w usłudze
bankowości telefonicznej
CitiPhone oraz w Oddziale
Banku).

6.6. Wypłata gotówki
w oddziale Citibank za granicą (usługa
„Awaryjna wypłata –
Emergency Cash”)

Opłata zgodna z opłatą
Citibank za granicą,
w którym wykonywana
jest usługa
(szczegółowe informacje
dostępne są na www.
citibank.pl, u Doradcy
w usłudze bankowości
telefonicznej CitiPhone
oraz w Oddziale Banku).

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Regulamin Rachunków Bankowych § 30. OPŁATY i PROWIZJE (OPŁATY)
13. Bank jest uprawniony do zmiany TOiP w zakresie podwyższenia wysokości Opłat albo wprowadzenia nowych Opłat w przypadku:
(...) b) zmiany zakresu lub formy usług dotychczas świadczonych na podstawie Umowy, o ile zapewni to należyte wykonywanie Umowy oraz nie będzie
naruszało interesu Klienta; (...)
Powód zmiany
Zmiana adresu strony internetowej Banku.
Przed zmianą
11.5. Tabela limitów transakcji
limit kwotowy dla jednorazowej Transakcji
zbliżeniowej przeprowadzonej na terenie
Polski bez konieczności użycia PIN lub
podpisu Klienta, ustalany przez organizacje
płatnicze

Po zmianie
nie dotyczy

11.5. Tabela limitów transakcji
limit kwotowy dla jednorazowej Transakcji
zbliżeniowej przeprowadzonej na terenie
Polski bez konieczności użycia PIN, ustalany
przez organizacje płatnicze

nie dotyczy

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Regulamin Rachunków Bankowych §36 Postanowienia Różne
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez
właściwe organy w zakresie dotyczącym Umowy, (...)
Powód zmiany
Dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
poprzez:
•
zmianę zapisów o limicie kwotowym dla jednorazowej transakcji zbliżeniowej do wymogów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE)
2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do
regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta.
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Wykaz zmian w Tabeli Opłat i Prowizji dla Rachunków Oszczędnościowych
Przed zmianą
11.6. Tabela limitów transakcji
dzienny maksymalny limit transakcji
zbliżeniowych niewymagających podpisu
lub podania PIN-u (transakcja autoryzowana
kodem PIN odnawia limit)

Po zmianie
nie dotyczy

11.6. Tabela limitów transakcji
dzienny maksymalny sumaryczny limit
transakcji zbliżeniowych niewymagających
podania PIN (transakcja autoryzowana
kodem PIN odnawia limit)

nie dotyczy

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Regulamin Rachunków Bankowych §36 Postanowienia Różne
19. 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
Dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
poprzez:
•
wprowadzenie zmiany w opisie dziennego maksymalnego limitu transakcji zbliżeniowych.
Przed zmianą
Brak pozycji

Po zmianie
11.7. Tabela limitów transakcji
maksymalny sumaryczny limit transakcji
zbliżeniowych niewymagających podania
PIN inicjowanych w kraju należącym do
EOG (transakcja autoryzowana kodem PIN
odnawia limit)

nie dotyczy

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Regulamin Rachunków Bankowych §36 Postanowienia Różne
19. Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez
właściwe organy w zakresie dotyczącym Umowy, (...)
Powód zmiany
Dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
poprzez:
•
wprowadzenie nowego maksymalnego sumarycznego limitu transakcji zbliżeniowych niewymagających podania PIN inicjowanych w kraju
należącym do EOG (transakcja autoryzowana kodem PIN odnawia limit) będących wynikiem implementacji.
Pozostałe zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji mają charakter redakcyjny i porządkujący.
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Wykaz zmian w Regulaminie Rachunków Bankowych
Przed zmianą
Brak

Po zmianie
§ 1, ust. 2 Autoryzacja – zgoda użytkownika na wykonanie Zlecenia Płatniczego,
poprzedzona uwierzytelnieniem lub silnym uwierzytelnieniem, wyrażona w
sposób przewidziany w Regulaminie;

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez właściwe
organy w zakresie dotyczącym Umowy. (…).
Powód zmiany
Dostosowanie do przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych znowelizowanych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach
płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji.
Przed zmianą
brak

Po zmianie
§ 1, ust. 8 Citi Global Wallet – usługa dostępna dla wskazanych w TOiP Kont
Osobistych polegająca na rozliczaniu transgranicznych transakcji płatniczych
przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych lub transgranicznych
transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych
lub innych transakcji wykonywanych przy użyciu Citicard na zasadach
określonych w § 29

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
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
Wprowadzenie nowej usługi oferowanej Klientom w ramach zawartej z nimi Umowy.
Przed zmianą
brak

Po zmianie
§ 1, ust. 10 Citi Mobile Token – usługa dostępna w Citi Mobile, umożliwiająca
uwierzytelnienie transakcji lub innych czynności;

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
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
Wprowadzenie usługi oferowanej Klientom w ramach zawartej z nimi Umowy i stanowiącej nowy sposób uwierzytelniania.
Przed zmianą

Po zmianie

§ 1, ust. 11 CVC2 – trzycyfrowy numer umieszczony na rewersie Karty Debetowej,
używany do potwierdzenia autentyczności Karty Debetowej podczas
dokonywania transakcji bez fizycznego użycia Karty Debetowej, w szczególności
do realizowania transakcji dokonywanych przez Internet;

§ 1, ust. 14 CVC2 – trzycyfrowy numer umieszczony na Karcie Debetowej,
używany do potwierdzenia autentyczności Karty Debetowej podczas
dokonywania transakcji bez fizycznego użycia Karty Debetowej, w szczególności
do realizowania transakcji dokonywanych przez Internet;

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
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 zapisów dotyczących rozkładu danych na Karcie Debetowej.
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Wykaz zmian w Regulaminie Rachunków Bankowych
Przed zmianą
brak

Po zmianie
§ 1, ust. 17 Dostawca Trzeci - dostawca usług płatniczych, inny niż Bank,
który zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych świadczy jedną lub więcej
z następujących usług:
- usługę inicjowania transakcji płatniczej, polegającą na zainicjowaniu przez
takiego dostawcę Zlecenia Płatniczego z Konta na wniosek Klienta,
- usługę dostępu do informacji o rachunku, polegającą na dostarczaniu przez
takiego dostawcę, w trybie online, skonsolidowanych informacji dotyczących
Konta lub Kont prowadzonych przez Bank lub rachunków płatniczych
prowadzonych przez innych dostawców niż Bank,
- usługę wydawania instrumentów płatniczych opartych na karcie płatniczej,
polegającą na wydawaniu przez takiego dostawcę instrumentów płatniczych
opartych na karcie płatniczej w celu umożliwienia wykonywania transakcji
płatniczych przez użytkownika;

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez właściwe
organy w zakresie dotyczącym Umowy (…).
Powód zmiany
Dostosowanie do przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych znowelizowanych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach
płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji.
Przed zmianą
§ 1, ust. 15 FotoKasa – narzędzie dostępne w aplikacji Citi Mobile, umożliwiające
odczyt informacji z kodu 2D za pomocą aparatu fotograficznego w telefonie
komórkowym i na tej podstawie realizację poleceń przelewu krajowego w
złotych lub poleceń przelewu wewnętrznego w złotych za pomocą aplikacji Citi
Mobile; minimalne wymagania dla aparatu fotograficznego to rozdzielczość 3,2
megapiksela i funkcja autofokus;

Po zmianie
brak

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(…) (e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi.
Powód zmiany
Wycofanie narzędzia z oferty.
Przed zmianą
§ 1, ust. 17 Główny Numer Telefonu Komórkowego lub Główny Telefon
Komórkowy – numer telefonu komórkowego wskazany przez Klienta do
kontaktu z Bankiem, wykorzystywany przy świadczeniu usług dodatkowych na
podstawie Umowy;

Po zmianie
§ 1, ust. 21 Główny Numer Telefonu Komórkowego – numer telefonu
komórkowego wskazany przez Klienta, do kontaktu z Bankiem, wykorzystywany
przy świadczeniu usług dodatkowych na podstawie Umowy;

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Zmiana porządkowa
Powód zmiany
Zmiana porządkowa
Przed zmianą
brak

Po zmianie
§ 1, ust. 26 Karta Kredytowa - Karta płatnicza, wydawana przez Bank na
podstawie umowy o Kartę Kredytową Citibank;

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19 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
Wprowadzenie nowego alternatywnego sposobu uwierzytelniania klienta w Oddziale.
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Wykaz zmian w Regulaminie Rachunków Bankowych
Przed zmianą
§ 1, ust. 23 Kod Autoryzacyjny – jednorazowy kod służący do autoryzacji
Zlecenia Płatniczego lub innych czynności dokonywanych przez Klienta w
usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online;

Po zmianie
§ 1, ust. 28 Kod Autoryzacyjny – generowany przez Bank jednorazowy
kod służący do uwierzytelniania, w tym silnego uwierzytelniania Zlecenia
Płatniczego lub innych czynności dokonywanych przez Klienta w Usłudze
bankowości elektronicznej Citibank Online, w Citi Mobile lub w Oddziale Banku
(w zakresie dopuszczalnym dla tych usług i Oddziału);

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19 Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie
z ważnych przyczyn w przypadku:
(a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez właściwe
organy w zakresie dotyczącym Umowy (…).
Powód zmiany
Dostosowanie do przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych znowelizowanych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach
płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji.
Przed zmianą
§ 1, ust. 24 Kod Identyfikacyjny – poufne kody identyfikacyjne: PIN Karty
Debetowej, CitiPhone PIN, PIN Nośnika Zbliżeniowego lub inne identyfikatory
oraz hasła służące do weryfikacji lub logowania się do usługi bankowości
elektronicznej Citibank Online, usługi bankowości telefonicznej CitiPhone – dla
określenia wszystkich łącznie, niektórych lub jednego z nich;

Po zmianie
§ 1, ust. 29 Kod Identyfikacyjny – poufne kody identyfikacyjne: PIN Karty
Debetowej, CitiPhone PIN, PIN Nośnika Zbliżeniowego, PIN Citi Mobile
Token lub inne identyfikatory oraz hasła służące do uwierzytelniania, w tym
silnego uwierzytelniania, weryfikacji lub logowania się do Usługi bankowości
elektronicznej Citibank Online, Usługi bankowości telefonicznej CitiPhone oraz
Citi Mobile Token – dla określenia wszystkich łącznie, niektórych lub jednego
z nich;

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19 Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie
z ważnych przyczyn w przypadku:
(a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez właściwe
organy w zakresie dotyczącym Umowy (…).
Powód zmiany
Dostosowanie do przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych znowelizowanych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach
płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji.
Przed zmianą
§ 1, ust. 28 Konto Regularnie Oszczędzające – oprocentowany rachunek
terminowego planu oszczędnościowego lub zbiór rachunków terminowego planu
oszczędnościowego prowadzony w złotych, euro lub innych walutach obcych
zgodnie z obowiązującym prawem, otwarty na imię i rzecz Klienta przez Bank
na podstawie Umowy Produktów Depozytowych i służący do przechowywania
środków pieniężnych oraz przeprowadzania niektórych bankowych rozliczeń
pieniężnych. Środki zgromadzone na Koncie Regularnie Oszczędzającym
są oprocentowane zgodnie z Tabelą Oprocentowania. Do otwarcia Konta
Regularnie Oszczędzającego wymagane jest posiadanie Konta Osobistego;

Po zmianie
brak

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(…) (e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi.
Powód zmiany
Wycofanie Konta Regularnie Oszczędzającego z oferty.
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Wykaz zmian w Regulaminie Rachunków Bankowych
Przed zmianą
brak

Po zmianie
§ 1, ust. 46 Pay by Link (Płacę z Citi Handlowy) – automatyczna płatność w
Internecie, wykonywana z Konta Osobistego lub Rachunku Oszczędnościowego
w złotych poprzez polecenie przelewu wewnętrznego w złotych lub polecenie
przelewu krajowego w złotych za pośrednictwem wybranego przez Klienta
operatora płatności internetowych. Płatność Pay by Link (Płacę z Citi Handlowy)
nie stanowi płatności realizowanej przez Dostawcę Trzeciego;

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez właściwe organy
w zakresie dotyczącym Umowy;
(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
Wprowadzenie do Regulaminu Rachunków Bankowych definicji świadczonej usługi Pay by Link (Płać z Citi Handlowy) oraz dostosowanie do przepisów Ustawy z dnia 19
sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych znowelizowanych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz do
Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w
odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji.
Przed zmianą
brak

Po zmianie
§ 1, ust. 49 PIN Citi Mobile Token – poufny, sześciocyfrowy numer
identyfikacyjny Klienta służący do uwierzytelniania, w tym silnego
uwierzytelniania, przy użyciu Citi Mobile Token;

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
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
Wprowadzenie usługi oferowanej Klientom w ramach zawartej z nimi Umowy i stanowiącej nowy sposób uwierzytelniania.
Przed zmianą
brak

Po zmianie
§ 1, ust. 51 PIN Karty Kredytowej – poufny, czterocyfrowy numer identyfikacyjny
Klienta do realizacji transakcji oraz weryfikacji tożsamości Klienta w Oddziałach
Banku;

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
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
Wprowadzenie nowego alternatywnego sposobu uwierzytelniania Klienta w Oddziale.
Przed zmianą
brak

Po zmianie
§ 1, ust. 79 Silne uwierzytelnianie – uwierzytelnianie zapewniające ochronę
poufności danych w oparciu o zastosowanie co najmniej dwóch elementów
należących do kategorii:
- wiedza o czymś, o czym wie wyłącznie użytkownik;
- posiadanie czegoś, co posiada wyłącznie użytkownik;
- cechy charakterystyczne użytkownika (coś, czym jest użytkownik) będących
integralną częścią tego uwierzytelnienia oraz niezależnych w taki sposób, że
naruszenie jednego z tych elementów nie osłabia wiarygodności pozostałych;

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez właściwe
organy w zakresie dotyczącym Umowy (…).
Powód zmiany
Dostosowanie do przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych znowelizowanych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach
płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji.
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Wykaz zmian w Regulaminie Rachunków Bankowych
Przed zmianą
brak

Po zmianie
§ 1, ust. 97 Uwierzytelnianie – procedura umożliwiająca Bankowi weryfikację
tożsamości Klienta (lub Pełnomocnika) lub ważności stosowania konkretnego
instrumentu płatniczego, łącznie ze stosowaniem indywidualnych danych
uwierzytelniających;

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez właściwe
organy w zakresie dotyczącym Umowy (…).
Powód zmiany
Dostosowanie do przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych znowelizowanych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach
płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji.
Przed zmianą
brak

Po zmianie
§ 1, ust. 98 Uwierzytelnienie mobilne – uwierzytelnienie Zlecenia Płatniczego lub
innej czynności za pomocą usługi Citi Mobile Token;

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez właściwe
organy w zakresie dotyczącym Umowy (…).
Powód zmiany
Dostosowanie do przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych znowelizowanych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach
płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji.
Przed zmianą
§ 2, ust. 5 Klient zawierający z Bankiem Umowę Produktów Depozytowych
podpisuje Formularz Danych Klienta stanowiący załącznik do Umowy
Produktów Depozytowych, który zawiera Dane osobowe przekazywane przez
Klienta Bankowi. Klient jest zobowiązany do przekazania do Banku swoich
Danych osobowych zgodnych z prawdą. Dane osobowe Klienta będą używane
przez Bank do komunikacji z Klientem, w tym do identyfikacji, doręczania
korespondencji, autoryzacji, jak i do innych czynności niezbędnych do
wykonywania Umowy Produktów Depozytowych.

Po zmianie
§ 2, ust. 5 Klient zawierający z Bankiem Umowę Produktów Depozytowych
podpisuje Formularz Danych Klienta stanowiący załącznik do Umowy
Produktów Depozytowych, który zawiera Dane osobowe przekazywane przez
Klienta Bankowi. Klient jest zobowiązany do przekazania do Banku swoich
Danych osobowych zgodnych z prawdą. Dane osobowe Klienta będą używane
przez Bank do komunikacji z Klientem, w tym do identyfikacji, doręczania
korespondencji, uwierzytelniania, autoryzacji, jak i do innych czynności
niezbędnych do wykonywania Umowy Produktów Depozytowych.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez właściwe
organy w zakresie dotyczącym Umowy (…).
Powód zmiany
Dostosowanie do przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych znowelizowanych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach
płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji.
Przed zmianą
§ 3, ust. 1 Bank może prowadzić rachunek płatniczy (Konto) dla jednego Klienta
na podstawie Umowy indywidualnej. z zastrzeżeniem § 9 ust. 10, Klient może
być posiadaczem jednego Konta prowadzonego na podstawie indywidualnej
Umowy.

Po zmianie
§ 3, ust. 1 Bank może prowadzić rachunek płatniczy (Konto) dla jednego Klienta
na podstawie Umowy indywidualnej. Klient może być posiadaczem jednego
Konta prowadzonego na podstawie indywidualnej Umowy.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(…) (e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi.
Powód zmiany
Wycofanie Konta Regularnie Oszczędzającego z oferty.
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Wykaz zmian w Regulaminie Rachunków Bankowych
Przed zmianą
§ 4, ust. 5 Indywidualna Umowa Produktów Depozytowych nie podlega
przekształceniu na Wspólną Umowę Produktów Depozytowych w przypadku,
gdy w ramach tej umowy Bank prowadzi rachunek płatniczy stanowiący Konto
Regularnie Oszczędzające.

Po zmianie
brak

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(…) (e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi.
Powód zmiany
Wycofanie Konta Regularnie Oszczędzającego z oferty.
Przed zmianą

Po zmianie

§ 4, ust. 6 W przypadku gdy Wspólną Umowę Produktów Depozytowych
z Bankiem zawierają Współposiadacze, gdy Bank z jednym z nich zawarł już
Umowę Rachunku Bankowego „Konto Osobiste Citibank” lub Konto
Oszczędnościowe Citibank/Konto SuperOszczędnościowe Citibank” lub
zawarł inną umowę, do której ma zastosowanie Regulamin, albo w przypadku
gdy Wspólną Umowę Produktów Depozytowych z Bankiem zawierają
Współposiadacze i w stosunku do niektórych Bank zawarł już wspólne Umowy
Rachunku Bankowego „Konto Osobiste Citibank” lub „Konto Oszczędnościowe
Citibank/Konto SuperOszczędnościowe Citibank” lub inną umowę, do której ma
zastosowanie Regulamin, Wspólna Umowa Produktów Depozytowych obejmuje
wyłącznie Konto ustalone przez strony Umowy Produktów Depozytowych.

§ 4, ust. 5 W przypadku gdy Wspólną Umowę Produktów Depozytowych
z Bankiem zawierają Współposiadacze, gdy Bank z jednym z nich zawarł już
Umowę Rachunku Bankowego „Konto Osobiste Citibank” lub Umowę Rachunku
Bankowego „Konto Oszczędnościowe Citibank” lub Umowę Rachunku Bankowego
„Konto SuperOszczędnościowe Citibank” lub zawarł inną umowę, do której ma
zastosowanie Regulamin, albo w przypadku gdy Wspólną Umowę Produktów
Depozytowych z Bankiem zawierają Współposiadacze i w stosunku do niektórych
Bank zawarł już wspólne Umowy Rachunku Bankowego „Konto Osobiste
Citibank” lub Umowy Rachunku Bankowego „Konto Oszczędnościowe Citibank”
lub Umowy Rachunku Bankowego „Konto SuperOszczędnościowe Citibank” lub
inną umowę, do której ma zastosowanie Regulamin, Wspólna Umowa Produktów
Depozytowych obejmuje wyłącznie Konto ustalone przez strony Umowy Produktów
Depozytowych.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Zmiana porządkowa
Powód zmiany
Doprecyzowanie postanowień dotyczących dokumentacji Bankowej.
Przed zmianą

Po zmianie

§ 6, ust. 1 Klient może ustanowić Pełnomocnika do dysponowania Kontem.
Pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej w Oddziale poprzez
złożenie oświadczenia woli Klienta przy użyciu formularza Banku oraz złożenie
wzoru podpisu przez Pełnomocnika. Pełnomocnictwo takie upoważnia do
dokonywania wszelkich czynności związanych z prowadzeniem Konta oraz
składania dyspozycji dotyczących Konta na podstawie Umowy, w tym do
samodzielnego dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Koncie
oraz do otwierania, zamykania Lokat lub Subkont Walutowych, z wyłączeniem
prawa do:
a) dokonywania dyspozycji na wypadek śmierci,
b) udzielania dalszych pełnomocnictw,
c) rozwiązania, wypowiedzenia lub zmiany Umowy.

§ 6, ust. 1 Klient może ustanowić Pełnomocnika do dysponowania Kontem.
Pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej w Oddziale
poprzez złożenie oświadczenia woli Klienta oraz złożenie wzoru podpisu
przez Pełnomocnika. Pełnomocnictwo takie upoważnia do dokonywania
wszelkich czynności związanych z prowadzeniem Konta oraz składania
dyspozycji dotyczących Konta na podstawie Umowy, w tym do samodzielnego
dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Koncie oraz do
otwierania, zamykania Lokat lub Subkont Walutowych, z wyłączeniem prawa do:
a)
dokonywania dyspozycji na wypadek śmierci,
b)
udzielania dalszych pełnomocnictw,
c)
rozwiązania, wypowiedzenia lub zmiany Umowy.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
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
Doprecyzowanie, że ustanowienie Pełnomocnictwa do dysponowania Kontem może być udzielone również bez użycia formularza Banku.
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Wykaz zmian w Regulaminie Rachunków Bankowych
Przed zmianą

Po zmianie

§ 7, ust. 2 Zawarcie Umowy pomiędzy Bankiem a Klientem następuje w formie
pisemnej przez podpisanie Umowy przez obie strony lub w innej formie
dopuszczonej przez prawo. W przypadku uprzedniego zawarcia Umowy
Produktów Depozytowych Klient może składać dyspozycję aktywacji kolejnego
Konta oraz Subkonta Walutowego za pośrednictwem usługi bankowości
telefonicznej CitiPhone oraz usługi bankowości elektronicznej Citibank Online (z
wyłączeniem Citi Mobile), jak również w Oddziale.

§ 7, ust. 2 Zawarcie Umowy pomiędzy Bankiem a Klientem następuje w formie
pisemnej przez podpisanie Umowy przez obie strony lub w innej formie
dopuszczonej przez prawo. W przypadku uprzedniego zawarcia Umowy
Produktów Depozytowych Klient może składać dyspozycję aktywacji:
a)
kolejnego Konta za pośrednictwem Usługi bankowości telefonicznej
CitiPhone oraz Usługi bankowości elektronicznej Citibank Online (z
wyłączeniem Citi Mobile), jak również w Oddziale,
b)
Subkonta Walutowego za pośrednictwem Usługi bankowości
telefonicznej CitiPhone oraz Usługi bankowości elektronicznej
Citibank Online, w tym za pośrednictwem Citi Mobile w ramach
usługi Citi Global Wallet, jak również w Oddziale.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
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
Wprowadzenie usługi otwarcia Subkonta Walutowego za pośrednictwem Citi Mobile, w ramach usługi Citi Global Wallet.
Przed zmianą
§ 9, ust. 2 Bank oferuje następujące rodzaje Rachunków Oszczędnościowych:
Konto Oszczędnościowe, Konto SuperOszczędnościowe oraz Konto
Regularnie Oszczędzające. Rodzaje Rachunków Oszczędnościowych różnią się
poziomem opłat i funkcjonalnością w sposób wskazany
w TOiP oraz Tabeli Oprocentowania.

Po zmianie
§ 9, ust. 2 Bank oferuje następujące rodzaje Rachunków Oszczędnościowych:
Konto Oszczędnościowe oraz Konto SuperOszczędnościowe. Rodzaje
Rachunków Oszczędnościowych różnią się poziomem opłat i funkcjonalnością w
sposób wskazany w TOiP oraz Tabeli Oprocentowania.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(…) (e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi.
Powód zmiany
Wycofanie Konta Regularnie Oszczędzającego z oferty.
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Wykaz zmian w Regulaminie Rachunków Bankowych
Przed zmianą
§ 9, ust. 3 – 10
1.
Klient, dla którego Bank prowadzi rachunek płatniczy stanowiący Konto
Osobiste w ramach Umowy Produktów Depozytowych, może złożyć
w Banku dyspozycję otwarcia Konta Regularnie Oszczędzającego ze
środków dostępnych na Koncie Osobistym lub Subkoncie Walutowym.
Przy składaniu dyspozycji Klient określa:
a.
walutę,
b.
okres utrzymywania Konta Regularnie Oszczędzającego
(Okres utrzymywania).
2.
Za dzień rozpoczynający Okres utrzymywania przyjmuje się pierwszy
dzień kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po dniu
wpłaty kwoty bazowej rozumianej jako minimalna kwota wymagana
do otwarcia Konta Regularnie Oszczędzającego i określonej w
Tabeli Oprocentowania z wyjątkiem gdy wpłata kwoty bazowej
dokonana została 1 dnia miesiąca kalendarzowego, wtedy za dzień
rozpoczynający Okres utrzymywania przyjmuje się następny
dzień tego miesiąca. Po zakończeniu Okresu utrzymywania środki
przelewane są na Konto Osobiste lub Subkonto Walutowe prowadzone
w walucie Konta Regularnie Oszczędzającego. Jeżeli Konto Osobiste
lub Subkonto Walutowe jest prowadzone w innej walucie niż Konto
Regularnie Oszczędzające, środki przekazywane są na Konto Osobiste
po przeliczeniu zgodnie z kursem wymiany obowiązującym w Banku
na dzień zapadalności Konta Regularnie Oszczędzającego. Jeżeli
przed zakończeniem trwania Okresu utrzymywania Klient zamknie
rachunek Konta Regularnie Oszczędzającego, środki zostaną przelane
na wskazane przez Klienta Konto Osobiste lub Subkonto Walutowe
zgodnie z kursem wymiany obowiązującym w Banku w dniu zamknięcia.
3.
Otwarcie Konta Regularnie Oszczędzającego w wybranej walucie
następuje po realizacji polecenia przelewu wewnętrznego środków
z Konta Osobistego lub z Subkonta Walutowego, co najmniej w kwocie
bazowej określonej w Tabeli Oprocentowania.
4.
Okresy utrzymywania, kwoty bazowe i minimalne kwoty miesięczne
oraz wysokość oprocentowania Konta Regularnie Oszczędzającego
określone są w Tabeli Oprocentowania.
5.
Minimalne kwoty miesięczne stanowią saldo transakcji dokonanych na
Koncie Regularnie Oszczędzającym w miesiącu. Klient może wypłacać
części środków z Konta Regularnie Oszczędzającego w Okresie
utrzymywania. W takim przypadku Bank naliczy opłaty zgodne z TOiP.
6.
W przypadku gdy Klient składa dyspozycję założenia Konta
Regularnie Oszczędzającego w dniu innym niż Dzień Roboczy, Konto
Regularnie Oszczędzające zostanie założone z datą następnego Dnia
Roboczego. W przypadku gdy termin zapadnięcia Konta Regularnie
Oszczędzającego przypada na dzień inny niż Dzień Roboczy, Konto
Regularnie Oszczędzające zapada w następnym Dniu Roboczym.
7.
W przypadku rozwiązania umowy Konta Osobistego w trakcie trwania
Okresu utrzymywania rozwiązaniu ulega również rachunek Konta
Regularnie Oszczędzającego.
8.
Dla każdego Okresu utrzymywania Klient może otworzyć jedno
Konto Regularnie Oszczędzające w każdej walucie określonej w Tabeli
Oprocentowania.

Po zmianie
brak

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(…) (e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi.
Powód zmiany
Wycofanie Konta Regularnie Oszczędzającego z oferty.
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Zmiany w Regulaminie Rachunków Bankowych
Przed zmianą
§ 12, ust. 4 W ramach Konta Regularnie Oszczędzającego Bank dokonuje na
polecenie Klienta rozliczeń pieniężnych w formach, o których mowa w ust. 1
pkt a), b), oraz w pkt d). W tych formach rozliczenia pieniężne nie mogą być
dokonywane w bankomatach.

Po zmianie
brak

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(…) (e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi.
Powód zmiany
Wycofanie Konta Regularnie Oszczędzającego z oferty.
Przed zmianą

Po zmianie

§ 12, ust. 7 Bank realizuje Zlecenie Płatnicze, jeśli na Koncie znajduje się ilość
środków wystarczająca na wykonanie Zlecenia Płatniczego oraz
na pokrycie prowizji lub opłaty należnej Bankowi z tytułu realizacji Zlecenia
Płatniczego, Zlecenie Płatnicze nie jest związane z krajami lub podmiotami
objętymi międzynarodowymi sankcjami lub embargami, w szczególności
ustanowionymi przez UE, USA lub ONZ, a dodatkowo w odniesieniu do Zlecenia
Płatniczego stanowiącego polecenie przelewu, polecenie przelewu SEPA,
polecenie przelewu w walucie obcej lub
polecenie przelewu wewnętrznego, o ile:
a)
Klient podał Bankowi prawidłowy Unikatowy Identyfikator niezbędny
do zainicjowania lub wykonania Zlecenia Płatniczego oraz
b)
Klient podał Bankowi wszystkie wymagane w Instrukcji Składania
Zleceń Płatniczych informacje niezbędne do zainicjowania lub
wykonania Zlecenia Płatniczego oraz
c)
kwota Zlecenia Płatniczego w walucie obcej jest równa lub większa od
jednej jednostki tej waluty.

§ 12, ust. 6 Bank realizuje Zlecenie Płatnicze, jeśli na Koncie znajduje się ilość
środków wystarczająca na wykonanie Zlecenia Płatniczego oraz na pokrycie
prowizji lub opłaty należnej Bankowi z tytułu realizacji Zlecenia Płatniczego,
Zlecenie Płatnicze nie jest związane z krajami lub podmiotami objętymi
międzynarodowymi sankcjami lub embargami, w szczególności ustanowionymi
przez UE, USA lub ONZ, a dodatkowo w odniesieniu do Zlecenia Płatniczego
stanowiącego polecenie przelewu, polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu
w walucie obcej lub polecenie przelewu wewnętrznego, o ile:
a)
Klient (bezpośrednio lub za pośrednictwem Dostawcy Trzeciego lub za
pośrednictwem dostawcy usługi Pay by Link (Płacę z Citi Handlowy))
podał Bankowi prawidłowy Unikatowy Identyfikator niezbędny do
zainicjowania lub wykonania Zlecenia Płatniczego oraz
b)
Klient (bezpośrednio lub za pośrednictwem Dostawcy Trzeciego lub za
pośrednictwem dostawcy usługi Pay by Link (Płacę z Citi Handlowy))
podał Bankowi wszystkie wymagane w Instrukcji Składania Zleceń
Płatniczych informacje niezbędne do zainicjowania lub wykonania
Zlecenia Płatniczego oraz
c)
kwota Zlecenia Płatniczego w walucie obcej jest równa lub większa od
jednej jednostki tej waluty.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez właściwe organy
w zakresie dotyczącym Umowy.
(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
Dostosowanie do przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych znowelizowanych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach
płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji oraz wprowadzenie usługi oferowanej Klientom w ramach zawartej z nimi Umowy i stanowiącej nowy
sposób uwierzytelniania, a także wprowadzenie do Regulaminu Rachunków Bankowych definicji świadczonej usługi Pay by Link (Płać z Citi Handlowy).
Przed zmianą
§ 12, ust. 10 Bank ma prawo odmówić wykonania złożonego przez Klienta
Zlecenia Płatniczego, w przypadku gdy nie zostały spełnione przez Klienta
warunki określone w Umowie i Regulaminie lub możliwość albo obowiązek
odmowy wynika z przepisów prawa.

Po zmianie
§ 12, ust. 9 Bank ma prawo odmówić wykonania złożonego przez Klienta Zlecenia
Płatniczego, w przypadku gdy nie zostały spełnione przez Klienta warunki
określone w Umowie i Regulaminie lub możliwość albo obowiązek odmowy wynika
z przepisów prawa. Bank może także odmówić wykonania złożonego Zlecenia
Płatniczego, gdy zachodzi podejrzenie, że podmiot składający Zlecenie Płatnicze
nie jest do tego uprawniony lub że dostęp do Konta jest nielegalny.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez właściwe organy
w zakresie dotyczącym Umowy.(…)
Powód zmiany
Dostosowanie do przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych znowelizowanych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach
płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji.
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Zmiany w Regulaminie Rachunków Bankowych
Przed zmianą

Po zmianie

§ 12, ust. 15 Bank rozpoczyna wykonanie autoryzowanego Zlecenia Płatniczego
Klienta z chwilą gdy Zlecenie Płatnicze zostało otrzymane przez Bank (moment
otrzymania zlecenia), z uwzględnieniem tego, że:
a)
Bank i Klient mogą uzgodnić, iż wykonanie Zlecenia Płatniczego
rozpoczyna się:
i.
określonego dnia,
ii.
pod koniec wskazanego okresu,
iii. w dniu, w którym Klient przekazał do dyspozycji Banku środki pieniężne
na wykonanie Zlecenia Płatniczego;
b)
w przypadku, gdy Zlecenie Płatnicze zostało otrzymane przez Bank:
i.
w dniu niebędącym Dniem Roboczym, lub
ii.
w Dniu Roboczym, ale po godzinach granicznych określonych w Wykazie
Godzin Granicznych, uznaje się, iż Zlecenie Płatnicze Klienta zostało
otrzymane przez Bank pierwszego Dnia Roboczego następującego po
tym dniu.
Jeżeli autoryzacja dotyczy kolejnych transakcji płatniczych, wycofanie dotyczy
wszystkich niewykonanych transakcji płatniczych, chyba że Klient zastrzegł
inaczej. Bank nie obciąża Konta przed otrzymaniem Zlecenia Płatniczego.

§ 12, ust. 14 Bank rozpoczyna wykonanie uwierzytelnionego Zlecenia Płatniczego
Klienta z chwilą, gdy Zlecenie Płatnicze zostało otrzymane przez Bank (moment
otrzymania zlecenia), z uwzględnieniem tego, że:
a)
Bank i Klient mogą uzgodnić, iż wykonanie Zlecenia Płatniczego rozpoczyna
się:
i.
określonego dnia,
ii.
pod koniec wskazanego okresu,
iii. w dniu, w którym Klient przekazał do dyspozycji Banku środki pieniężne na
wykonanie Zlecenia Płatniczego;
b)
w przypadku, gdy Zlecenie Płatnicze zostało otrzymane przez Bank:
i.
w dniu niebędącym Dniem Roboczym, lub
ii.
w Dniu Roboczym, ale po godzinach granicznych określonych w Wykazie
Godzin Granicznych, uznaje się, iż Zlecenie Płatnicze Klienta zostało
otrzymane przez Bank pierwszego Dnia Roboczego następującego po
tym dniu.
Jeżeli zgoda udzielona przez Klienta dotyczy kolejnych transakcji płatniczych,
wycofanie dotyczy wszystkich niewykonanych transakcji płatniczych, chyba że
Klient zastrzegł inaczej. Bank nie obciąża Konta przed otrzymaniem Zlecenia
Płatniczego.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(a)
dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez właściwe organy
w zakresie dotyczącym Umowy(...).
Powód zmiany
Dostosowanie do przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych znowelizowanych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach
płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji.
Przed zmianą
brak

Po zmianie
§ 12, ust. 16-18
16. Z zastrzeżeniem ust. 17 i 18 poniżej, w przypadku, gdy transakcja płatnicza
jest inicjowana przez uprawnionego Dostawcę Trzeciego lub przez Odbiorcę
lub za jego pośrednictwem, odwołanie i modyfikacja Zlecenia Płatniczego
dotyczącego transakcji płatniczych nie są możliwe po udzieleniu temu
Dostawcy Trzeciemu zgody na zainicjowanie transakcji płatniczej za jego
pośrednictwem albo po udzieleniu Odbiorcy zgody na wykonanie transakcji
płatniczej.
17. W przypadku Zlecenia Płatniczego dotyczącego transakcji płatniczej
realizowanej z datą przyszłą (w tym zlecenia stałego oraz Zlecenia Płatniczego
rozpoczynającego się w dniu, w którym Klient jako płatnik przekazał Bankowi
do dyspozycji środki pieniężne na wykonanie Zlecenia Płatniczego), Klient
może dokonać odwołania lub modyfikacji Zlecenia Płatniczego do dnia
roboczego poprzedzającego dzień realizacji Zlecenia Płatniczego.
18. Po upływie terminów określonych w ust. 16 i 17 powyżej, Zlecenie Płatnicze
można odwołać lub zmodyfikować wyłącznie, jeżeli uzgodnią to między sobą
Klient i odpowiedni dostawca (Bank lub Dostawca Trzeci). W przypadkach,
gdy transakcja płatnicza jest inicjowana przez Odbiorcę lub za jego
pośrednictwem, odwołanie lub modyfikacja Zlecenia Płatniczego po upływie
terminów określonych w ust. 16 i 17 powyżej wymaga również zgody Odbiorcy.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(a)
dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez właściwe organy
w zakresie dotyczącym Umowy(…).
Powód zmiany
Dostosowanie do przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych znowelizowanych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach
płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji.
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Zmiany w Regulaminie Rachunków Bankowych
Przed zmianą

Po zmianie

§ 12, ust 18 Aktualne kursy walut obowiązujące w Banku są wskazane w Tabeli
Kursów Walut udostępnianej Klientom Banku w formie publikacji papierowych
w Oddziałach, poprzez usługę bankowości elektronicznej Citibank Online oraz
poprzez usługę bankowości telefonicznej CitiPhone. Informacje o zastosowanych
kursach walut Bank prezentuje w opisie transakcji podanym na Wyciągu. Dla
Zleceń Płatniczych powyżej kwoty określonej w informacji dostępnej wraz Tabelą
Kursów Walut, Bank może ustalić z Klientem inne kursy walut niż określone w
Tabeli Kursów Walut.

§ 12, ust 20 Aktualne kursy walut obowiązujące w Banku są wskazane w Tabeli
Kursów Walut udostępnianej Klientom Banku poprzez Usługę bankowości
elektronicznej Citibank Online, poprzez Usługę bankowości telefonicznej CitiPhone
oraz na stronie internetowej Banku (www.citibank.pl). Informacje o zastosowanych
kursach walut Bank prezentuje w opisie transakcji podanym na Wyciągu. Dla Zleceń
Płatniczych powyżej kwoty określonej w informacji dostępnej wraz Tabelą Kursów
Walut, Bank może ustalić z Klientem inne kursy walut niż określone w Tabeli
Kursów Walut.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
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
Bank zaprzestał prezentowania Tabeli Kursów Walut w formie publikacji papierowych w Oddziałach.
Przed zmianą
§ 13, ust 7 Transakcję płatniczą, objętą Zleceniem Płatniczym wpłaty gotówki
uważa się za autoryzowaną, jeżeli:
a) została potwierdzona PIN Karty Debetowej, lub
b) w przypadku dokonywania wpłaty gotówki w Oddziale została potwierdzona
podpisem Klienta, lub
c) w przypadku urządzenia, gdzie transakcje inicjuje się poprzez włożenie karty,
autoryzacja następuje poprzez fizyczne umieszczenie Karty Debetowej w
urządzeniu.

Po zmianie
§ 13, ust 7 Transakcję płatniczą, objętą Zleceniem Płatniczym wpłaty gotówki
uważa się za autoryzowaną, jeżeli:
a)
została potwierdzona PIN Karty Debetowej, lub
b) w przypadku dokonywania wpłaty gotówki w Oddziale została
potwierdzona podpisem Klienta albo została potwierdzona PIN Karty
Debetowej lub PIN Karty Kredytowej, lub
c)
w przypadku urządzenia, gdzie transakcje inicjuje się poprzez
potwierdzenie posiadania karty, autoryzacja następuje poprzez fizyczne
przedstawienie Karty Debetowej w urządzeniu, o ile przepisy prawa nie
wymagają stosowania silnego uwierzytelniania użytkownika.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez właściwe organy w
zakresie dotyczącym Umowy;
(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
Dostosowanie do przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych znowelizowanych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach
płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji oraz zmiana wynikająca z wprowadzenia nowego alternatywnego sposobu uwierzytelniania klienta w
Oddziale.
Przed zmianą
§ 14, ust 6 Transakcję płatniczą wypłaty gotówki objętą Zleceniem Płatniczym
uważa się za autoryzowaną, jeżeli została potwierdzona PIN Citicard albo
podpisem Klienta. Zgody na wykonanie transakcji płatniczej można również
udzielić za pośrednictwem Odbiorcy albo dostawcy
Odbiorcy.

Po zmianie
§ 14, ust 6 Transakcję płatniczą wypłaty gotówki objętą Zleceniem Płatniczym
uważa się za autoryzowaną, jeżeli została potwierdzona PIN Citicard lub PIN
Karty Kredytowej (wyłącznie w Oddziale) albo podpisem Klienta (wyłącznie
w Oddziale lub w przypadkach gdy przepisy prawa nie wymagają silnego
uwierzytelnienia). Zgody na wykonanie transakcji płatniczej można również udzielić
za pośrednictwem Odbiorcy albo dostawcy Odbiorcy.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez właściwe
organy w zakresie dotyczącym Umowy;
(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
Dostosowanie do przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych znowelizowanych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o
usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego
uwierzytelniania Klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji oraz zmiana wynikająca z wprowadzenia nowego alternatywnego
sposobu uwierzytelniania klienta w Oddziale.
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Zmiany w Regulaminie Rachunków Bankowych
Przed zmianą
§ 15, ust 6 Przelewy realizowane za pomocą usługi FotoKasa Klient może zlecać
Bankowi z wykorzystaniem aplikacji Citi Mobile.

Po zmianie
brak

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi. (...)
Powód zmiany
Wycofanie narzędzia z oferty.
Przed zmianą

Po zmianie

§ 15, ust 9 Bank uznaje, że Klient autoryzował wykonanie przez Bank Zlecenia
Płatniczego będącego poleceniem przelewu, poleceniem przelewu SEPA,
poleceniem przelewu w walucie obcej lub poleceniem przelewu wewnętrznego,
w tym przelewu z datą przyszłą lub zlecenia stałego, zgodnie ze złożonym
Zleceniem Płatniczym, jeżeli Zlecenie Płatnicze zostało złożone przez Klienta:
(a)
osobiście w Oddziale po uprzednim zweryfikowaniu tożsamości Klienta
za pomocą Karty Debetowej i PIN Karty Debetowej lub dokumentu
stwierdzającego tożsamość, a następnie potwierdzone podpisem Klienta;
(b) w bankomacie po uprzednim potwierdzeniu tożsamości Klienta za pomocą
PIN Karty Debetowej;
(c)
poprzez usługę bankowości telefonicznej CitiPhone zgodnie z zasadami
autoryzacji Zleceń Płatniczych składanych z wykorzystaniem tego
Instrumentu Płatniczego;
(d) poprzez usługę bankowości elektronicznej Citibank Online zgodnie
z zasadami autoryzacji Zleceń Płatniczych składanych z wykorzystaniem
tego Instrumentu Płatniczego.
Zgody na wykonanie transakcji płatniczej można również udzielić za
pośrednictwem Odbiorcy albo dostawcy Odbiorcy

§ 15, ust 8 Bank uznaje, że Klient autoryzował wykonanie przez Bank Zlecenia
Płatniczego będącego poleceniem przelewu, poleceniem przelewu SEPA,
poleceniem przelewu w walucie obcej lub poleceniem przelewu wewnętrznego,
w tym przelewu z datą przyszłą lub zlecenia stałego, zgodnie ze złożonym
Zleceniem Płatniczym, jeżeli Zlecenie Płatnicze zostało złożone przez Klienta:
(a)
osobiście w Oddziale po uprzednim zweryfikowaniu tożsamości Klienta za
pomocą Karty Debetowej i PIN Karty Debetowej lub Karty Kredytowej i PIN
Karty Kredytowej lub dokumentu stwierdzającego tożsamość, a następnie
potwierdzone PIN Karty Debetowej lub PIN Karty Kredytowej lub podpisem
Klienta;
(b)
w bankomacie po uprzednim potwierdzeniu tożsamości Klienta za pomocą
PIN Karty Debetowej;
(c)
poprzez Usługę bankowości telefonicznej CitiPhone zgodnie z zasadami
uwierzytelniania Zleceń Płatniczych składanych z wykorzystaniem tego
Instrumentu Płatniczego;
(d)
poprzez Usługę bankowości elektronicznej Citibank Online zgodnie z zasadami
uwierzytelniania Zleceń Płatniczych składanych z wykorzystaniem tego
Instrumentu Płatniczego.
Zgody na wykonanie transakcji płatniczej można również udzielić za
pośrednictwem Odbiorcy albo dostawcy Odbiorcy oraz za pośrednictwem
uprawnionego Dostawcy Trzeciego.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez właściwe organy w
zakresie dotyczącym Umowy;
(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
Dostosowanie do przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych znowelizowanych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach
płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji oraz zmiana wynikająca z wprowadzenia nowego alternatywnego sposobu uwierzytelniania klienta w
Oddziale.
Przed zmianą

Po zmianie

§ 15, ust 10 Bank informuje, że w związku z dokonywaniem międzynarodowych
transferów pieniężnych za pośrednictwem SWIFT dostęp do danych osobowych
może mieć administracja rządowa Stanów Zjednoczonych. Władze amerykańskie
zobowiązały się do wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych ze
SWIFT, wyłącznie w celu walki z terroryzmem, z poszanowaniem gwarancji
przewidzianych przez europejski system ochrony danych osobowych wyrażony
w Dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października
1995 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych
osobowych i swobodnego przepływu tych danych.

§ 15, ust 10 Bank informuje, że w związku z dokonywaniem międzynarodowych
transferów pieniężnych za pośrednictwem SWIFT, dostęp do danych osobowych
może mieć administracja rządowa Stanów Zjednoczonych. Władze amerykańskie
zobowiązały się do wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych ze SWIFT,
wyłącznie w celu walki z terroryzmem, z poszanowaniem gwarancji przewidzianych
przez europejski system ochrony danych osobowych wyrażony w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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).

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez właściwe organy w
zakresie dotyczącym Umowy; (...)
Powód zmiany
Dostosowanie do zapisów 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).
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Zmiany w Regulaminie Rachunków Bankowych
Przed zmianą
brak

Po zmianie
§ 15, ust 11 W przypadku, w którym Bank odmówi Dostawcy Trzeciemu dostępu
do Konta, gdy dostęp ten jest nieuprawniony lub nielegalny, Bank poinformuje
Klienta o takiej odmowie SMS na przekazany Bankowi Główny Numer Telefonu
Komórkowego Klienta lub poprzez Usługę bankowości elektronicznej Citibank
Online.
Bank przekazuje Klientowi informację o odmowie przed odmową dostępu. Jeżeli
nie jest możliwe przekazanie Klientowi informacji przed odmową dostępu, Bank
przekazuje Klientowi taką informację bezzwłocznie po takiej odmowie, nie
później jednak niż w dniu roboczym następującym po dniu takiej odmowy. Bank
nie informuje Klienta o odmowie, jeżeli przekazanie takiej informacji nie byłoby
wskazane z obiektywnie uzasadnionych względów bezpieczeństwa lub gdy byłoby
sprzeczne z odrębnymi przepisami.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez właściwe organy w
zakresie dotyczącym Umowy; (...)
Powód zmiany
Dostosowanie do przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych znowelizowanych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach
płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji.
Przed zmianą

Po zmianie

§ 16, ust 3 Klient może udzielić zgody na obciążanie jego Konta Osobistego
prowadzonego w złotych w ramach usługi Polecenia zapłaty w złotych:
a) Bankowi – w Oddziale poprzez złożenie przez Klienta podpisu na upoważnieniu
do obciążania Konta, poprzez usługę bankowości
telefonicznej CitiPhone bądź usługę bankowości elektronicznej Citibank Online
(z wyłączeniem Citi Mobile) zgodnie z zasadami autoryzacji Zleceń Płatniczych
składanych z wykorzystaniem tych Instrumentów Płatniczych;
b) dostawcy Odbiorcy bądź Odbiorcy – poprzez złożenie przez Klienta podpisu na
upoważnieniu do obciążania Konta.

§ 16, ust 3 Klient może udzielić zgody na obciążanie jego Konta Osobistego
prowadzonego w złotych w ramach usługi Polecenia zapłaty w złotych:
(a)
Bankowi – w Oddziale poprzez złożenie przez Klienta podpisu na upoważnieniu
do obciążania Konta, poprzez Usługę bankowości telefonicznej CitiPhone
bądź Usługę bankowości elektronicznej Citibank Online (z wyłączeniem Citi
Mobile) zgodnie z zasadami uwierzytelniania Zleceń Płatniczych składanych
z wykorzystaniem tych Instrumentów Płatniczych;
(b)
dostawcy Odbiorcy bądź Odbiorcy – poprzez złożenie przez Klienta podpisu na
upoważnieniu do obciążania Konta.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez właściwe organy w
zakresie dotyczącym Umowy; (...)
Powód zmiany
Dostosowanie do przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych znowelizowanych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach
płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji.
Przed zmianą
§ 16, ust 6 Złożenie zgody jest równoznaczne z autoryzacją wszystkich kolejnych
Zleceń Płatniczych wykonywanych w ramach świadczenia usługi polecenia
zapłaty, aż do cofnięcia tej zgody przez Klienta albo do upływu terminu
obowiązywania zgody, o ile zgoda została udzielona na czas określony.

Po zmianie
§ 16, ust 6 Złożenie zgody jest równoznaczne z uwierzytelnieniem wszystkich
kolejnych Zleceń Płatniczych wykonywanych w ramach świadczenia usługi
polecenia zapłaty, aż do cofnięcia tej zgody przez Klienta albo do upływu terminu
obowiązywania zgody, o ile zgoda została udzielona na czas określony.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez właściwe organy w
zakresie dotyczącym Umowy; (...)
Powód zmiany
Dostosowanie do przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych znowelizowanych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach
płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji.
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Zmiany w Regulaminie Rachunków Bankowych
Przed zmianą

Po zmianie

§ 18, ust 1-8
1.
Zlecenie walutowe oznacza złożone przez Klienta zlecenie zawarcia
transakcji natychmiastowej zamiany waluty bazowej na walutę docelową
wskazanej przez Klienta kwoty waluty po wybranym przez Klienta kursie
walutowym. Waluta bazowa to waluta, w której Klient posiada środki
pieniężne na wskazanym przez Klienta Koncie lub Subkoncie Walutowym.
Waluta docelowa, to waluta, na którą mają być zamienione środki pieniężne
w walucie bazowej przy realizacji zlecenia walutowego.
2.
Zlecenie walutowe może dotyczyć następujących par walutowych: USDPLN,
EURPLN, EURUSD, GBPPLN, CHFPLN.
3.
Zlecenie walutowe może zostać złożone na czas określony bądź
nieokreślony. W przypadku, gdy wskazany przez Klienta kurs walutowy nie
zostanie osiągnięty, zlecenie walutowe złożone na czas określony wygasa
z upływem terminu, na jaki zostało złożone. W przypadku zleceń walutowych
złożonych na czas nieokreślony, zlecenie wygasa z chwilą otrzymania przez
Bank oświadczenia Klienta o jego odwołaniu.
4.
Złożenie, zmiana bądź odwołanie zlecenia walutowego przez Klienta
może nastąpić w Oddziale, lub za pomocą usługi bankowości telefonicznej
CitiPhone, w dni robocze, w godz. 8:00-17:00. Odwołanie bądź zmiana
przez Klienta treści zlecenia walutowego może nastąpić nie później niż do
momentu jego realizacji przez Bank.
5.
Warunkiem wykonania przez Bank zlecenia walutowego jest posiadanie na
wskazanym przez Klienta Koncie lub Subkoncie Walutowym kwoty środków
pieniężnych wystarczających na jego realizację w momencie realizacji
zlecenia oraz wskazanie Konta lub Subkonta Walutowego prowadzonego
w walucie docelowej, które zostanie uznane kwotą zrealizowanego zlecenia
walutowego. W momencie złożenia przez Klienta zlecenia walutowego, Bank
dokonuje blokady środków na Koncie Klienta w kwocie wystarczającej na
realizację zlecenia walutowego.
6.
Zlecenia walutowe są realizowane w dni robocze. Realizacja zlecenia
walutowego następuje w momencie wystąpienia wskazanego przez Klienta
kursu walutowego.
7.
Bank określa minimalną kwotę zlecenia walutowego. Informacja o minimalnej
kwocie zlecenia walutowego dostępna jest w Oddziałach, za pośrednictwem
usługi bankowości telefonicznej CitiPhone i za pośrednictwem usługi
bankowości elektronicznej Citibank Online.
8.
Klient może złożyć następujące rodzaje zleceń walutowych:
a)
zwykłe, realizowane po kursie określonym w zleceniu;
b)
jeśli wykonane (ID) - kombinacja dwóch zleceń walutowych, polegająca
na tym, że zlecenie II uznaje się za złożone przez Klienta, jeśli zostało
zrealizowane zlecenie I;
c)
jedno anuluje drugie (OCO) – kombinacja dwóch zleceń walutowych,
polegająca na tym, że w przypadku realizacji jednego ze zleceń drugie
zostaje anulowane, jako pierwsze zostanie zrealizowane zlecenie walutowe,
którego kurs wystąpi wcześniej;
d)
jeśli wykonane jedno anuluje drugie (IOCO) – kombinacja trzech zleceń,
polegająca na tym, że zlecenie II i III uznaje się za złożone przez Klienta po
wykonaniu zlecenia I, w przypadku realizacji jednego z dwóch pozostałych
zleceń walutowych (II lub III), trzecie pozostałe zlecenie walutowe zostaje
anulowane, jako pierwsze zostanie zrealizowane zlecenie, którego kurs
walutowy wystąpi wcześniej.

§ 18, ust 1-8
1.
Zlecenie walutowe oznacza złożone przez Klienta zlecenie zawarcia transakcji
natychmiastowej zamiany waluty bazowej na walutę docelową wskazanej
przez Klienta kwoty waluty po zaakceptowanym przez Klienta kursie
walutowym. Waluta bazowa to waluta, w której Klient posiada środki pieniężne
na wskazanym przez Klienta Koncie lub Subkoncie Walutowym. Waluta
docelowa, to waluta, na którą mają być zamienione środki pieniężne w walucie
bazowej przy realizacji zlecenia walutowego.
2.
Złożenie zlecenia walutowego przez Klienta może nastąpić w Oddziale, na
linii nagrywanej specjalistów ds. rynku walutowego lub za pomocą Usługi
bankowości telefonicznej CitiPhone, w dni robocze, w godz. 9:00 – 16:30.
3.
Zlecenie walutowe warunkowe oznacza złożone przez Klienta zlecenie
zawarcia transakcji zamiany waluty bazowej na walutę docelową wskazanej
przez Klienta kwoty waluty po wskazanym przez Klienta kursie walutowym.
Zlecenie walutowe warunkowe może zostać złożone na czas określony bądź
nieokreślony. W przypadku, gdy wskazany przez Klienta kurs walutowy nie
zostanie osiągnięty, zlecenie walutowe warunkowe złożone na czas określony
wygasa z upływem terminu, na jaki zostało złożone. W przypadku zleceń
walutowych warunkowych złożonych na czas nieokreślony, zlecenie wygasa
z chwilą otrzymania przez Bank oświadczenia Klienta o jego odwołaniu.
4.
Zlecenie walutowe oraz zlecenie walutowe warunkowe może dotyczyć
następujących walut: PLN, EUR, USD, GBP, CHF.
5.
Złożenie, zmiana lub odwołanie zlecenia walutowego warunkowego przez
Klienta może nastąpić w Oddziale, na linii nagrywanej specjalistów ds. rynku
walutowego lub za pomocą Usługi bankowości telefonicznej CitiPhone, w dni
robocze, w godz. 9:00 – 16:30. Odwołanie bądź zmiana przez Klienta treści
zlecenia walutowego warunkowego może nastąpić nie później niż do momentu
jego realizacji przez Bank.
6.
Warunkiem wykonania przez Bank zlecenia walutowego lub zlecenia
walutowego warunkowego jest posiadanie na wskazanym przez Klienta Koncie
lub Subkoncie Walutowym kwoty środków pieniężnych wystarczających
na jego realizację w momencie realizacji zlecenia oraz wskazanie Konta lub
Subkonta Walutowego prowadzonego w walucie docelowej, które zostanie
uznane kwotą zrealizowanego zlecenia walutowego lub zlecenia walutowego
warunkowego. W momencie złożenia przez Klienta zlecenia walutowego
warunkowego, Bank dokonuje blokady środków na Koncie Klienta w kwocie
wystarczającej na realizację zlecenia walutowego warunkowego.
7.
Zlecenia walutowe warunkowe są realizowane w dni robocze. Realizacja
zlecenia walutowego warunkowego następuje w momencie wystąpienia
wskazanego przez Klienta kursu walutowego.
8.
Bank określa minimalną kwotę zlecenia walutowego warunkowego. Informacja
o minimalnej kwocie zlecenia walutowego warunkowego dostępna jest w
Oddziałach, za pośrednictwem Usługi bankowości telefonicznej CitiPhone i za
pośrednictwem Usługi bankowości elektronicznej Citibank Online.
9.
Klient może złożyć następujące rodzaje zleceń walutowych warunkowych:
a)
zwykłe, realizowane po kursie określonym w zleceniu;
b)
jeśli wykonane (ID) - kombinacja dwóch zleceń walutowych warunkowych,
polegająca na tym, że zlecenie II uznaje się za złożone przez Klienta, jeśli
zostało zrealizowane zlecenie I;
c)
jedno anuluje drugie (OCO) – kombinacja dwóch zleceń walutowych
warunkowych, polegająca na tym, że w przypadku realizacji jednego ze
zleceń drugie zostaje anulowane, jako pierwsze zostanie zrealizowane
zlecenie walutowe warunkowe, którego kurs wystąpi wcześniej;
d)
jeśli wykonane jedno anuluje drugie (IOCO) – kombinacja trzech
zleceń, polegająca na tym, że zlecenie II i III uznaje się za złożone
przez Klienta po wykonaniu zlecenia I, w przypadku realizacji jednego
z dwóch pozostałych zleceń walutowych warunkowych (II lub III),
trzecie pozostałe zlecenie walutowe warunkowe zostaje anulowane,
jako pierwsze zostanie zrealizowane zlecenie, którego kurs walutowy
wystąpi wcześniej.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
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
Wprowadzenie zmian w procesie obsługi zleceń walutowych oraz uzupełnienie zapisów o walutowe zlecenia warunkowe.
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Zmiany w Regulaminie Rachunków Bankowych
Przed zmianą

Po zmianie

§ 19, ust 2
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)
w przypadku Instrumentów Płatniczych związanych z korzystaniem
przez Klienta z kredytu – z powodu zwiększenia ryzyka utraty przez
Klienta zdolności kredytowej wymaganej dla danego Instrumentu
Płatniczego, gdy korzystanie z nich jest związane z korzystaniem
przez Klienta z udzielonego mu kredytu.

§ 19, ust 2
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)
w przypadku Instrumentów Płatniczych związanych z korzystaniem
przez Klienta z kredytu – z powodu zwiększenia ryzyka utraty przez
Klienta zdolności kredytowej wymaganej dla danego Instrumentu
Płatniczego, gdy korzystanie z nich jest związane z korzystaniem przez
Klienta z udzielonego mu kredytu 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 Citicard po trzech nieudanych próbach użycia Citicard
z wykorzystaniem kodu uwierzytelniającego. Blokada ma charakter
tymczasowy i trwa do czasu odblokowania Citicard 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 Usługi bankowości elektronicznej 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.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez właściwe organy w
zakresie dotyczącym Umowy (…).
Powód zmiany
Dostosowanie do przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych znowelizowanych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach
płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji.
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Zmiany w Regulaminie Rachunków Bankowych
Przed zmianą

Po zmianie

§ 19, ust 7 Klient zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie Bankowi
stwierdzenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia
bądź nieuprawnionego dostępu do Instrumentu Płatniczego, danych do
logowania albo urządzenia za pomocą którego Klient otrzymuje
Kody Autoryzacyjne. Klient powinien niezwłocznie zgłosić tę okoliczność
poprzez usługę bankowości elektronicznej Citibank Online
(z wyłączeniem Citi Mobile), poprzez usługę bankowości telefonicznej
CitiPhone pod numerem (+48) 22 692 24 84 lub w Oddziale w celu
zablokowania Instrumentu Płatniczego albo zastrzeżenia Citicard. Bank nie
pobiera opłat za dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w niniejszym ustępie
7.

§ 19, ust 7 Klient zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie Bankowi stwierdzenie
utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia bądź
nieuprawnionego dostępu do Instrumentu Płatniczego, danych do logowania
albo urządzenia, za pomocą którego Klient otrzymuje Kody Autoryzacyjne lub
dokonuje Uwierzytelnienia Mobilnego. Klient powinien niezwłocznie zgłosić
tę okoliczność poprzez Usługę bankowości elektronicznej Citibank Online (z
wyłączeniem Citi Mobile), poprzez Usługę bankowości telefonicznej CitiPhone
pod numerem (+48) 22 692 24 84 lub w Oddziale w celu zablokowania
Instrumentu Płatniczego albo zastrzeżenia Citicard. Bank nie pobiera opłat za
dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w niniejszym ustępie 7.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez właściwe
organy w zakresie dotyczącym Umowy.
(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
Dostosowanie do przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych znowelizowanych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach
płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji oraz wprowadzenie nowej usługi oferowanej Klientom w ramach zawartej z nimi Umowy.
Przed zmianą
brak

Po zmianie
§ 19, ust 9 W przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej
Bank niezwłocznie, nie później niż do końca dnia roboczego następującego
po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, którą został
obciążony rachunek Klienta, lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia,
zwraca Klientowi kwotę nieautoryzowanej transakcji płatniczej, z wyjątkiem
przypadku gdy Bank ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy,
aby podejrzewać oszustwo, i poinformuje o tym w formie pisemnej organy
powołane do ścigania przestępstw. W przypadku gdy Klient korzysta
z Konta, Bank przywraca obciążone Konto do stanu, jaki istniałby, gdyby nie
miała miejsca nieautoryzowana transakcja płatnicza. Jeżeli Klient nie zgłosi
Bankowi nieautoryzowanej transakcji płatniczej w terminie 13 miesięcy od dnia
obciążenia rachunku płatniczego, jego roszczenia względem Banku z tytułu
nieautoryzowanych transakcji płatniczych wygasają.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez
właściwe organy w zakresie dotyczącym Umowy (…)
Powód zmiany
Dostosowanie do przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych znowelizowanych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach
płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji.
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Zmiany w Regulaminie Rachunków Bankowych
Przed zmianą
brak

Po zmianie
§ 19, ust 14-17
14. W przypadku, gdy Dostawca Trzeci odpowiada za dokonanie
nieautoryzowanej transakcji płatniczej, zasady wzajemnych rozliczeń
pomiędzy Bankiem a Dostawcą Trzecim, w tym zasady odpowiedzialności
Dostawcy Trzeciego wobec Banku, określają przepisy ustawy o usługach
płatniczych. Roszczenia jakie mogą przysługiwać Bankowi względem
Dostawcy Trzeciego, zgodnie ze zdaniem poprzednim, nie wyłączają
roszczeń Klienta w stosunku do Banku wynikających z Regulaminu.
15. W przypadku, gdy Bank nie wymaga silnego uwierzytelniania, Klient nie
ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje płatnicze,
chyba że działał umyślnie.
16. W przypadku, gdy Klient korzysta z urządzenia pracującego w sieci Internet,
w celu przeprowadzenia uwierzytelnienia lub silnego uwierzytelnienia,
Bank może stosować metodę polegającą na badaniu określonego zestawu
cech i właściwości tego urządzenia, które uprawdopodobnia, że to
urządzenie było wcześniej wykorzystywane przez Klienta w celu złożenia
Zlecenia Płatniczego lub dokonania innej czynności – pod warunkiem że
jest to urządzenie, z którego korzysta wyłącznie Klient. W przypadku
zastosowania przez Bank metody opisanej w niniejszym ust. 15 w ramach
silnego uwierzytelniania, Bank traktuje zweryfikowane urządzenie jako
jeden z elementów silnego uwierzytelniania.
17. W przypadkach określonych przepisami prawa, Bank wymaga silnego
uwierzytelnienia.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez
właściwe organy w zakresie dotyczącym Umowy (…)
Powód zmiany
Dostosowanie do przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych znowelizowanych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach
płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji.
Przed zmianą
§ 20, ust 6 Niezwłocznie po otrzymaniu Citicard Klient jest zobowiązany do
jej uaktywnienia, a w przypadku Karty Debetowej do jej trwałego podpisania.
Uaktywnienie Citicard oraz nadanie kodu PIN jest możliwe poprzez usługę
bankowości elektronicznej Citibank Online, w Citi Mobile, lub
Oddziale.

Po zmianie
§ 20, ust 6 Niezwłocznie po otrzymaniu Citicard Klient jest zobowiązany do
jej uaktywnienia, a w przypadku Karty Debetowej do jej trwałego podpisania.
Uaktywnienie Citicard oraz nadanie kodu PIN jest możliwe poprzez Usługę
bankowości elektronicznej Citibank Online, w Citi Mobile, poprzez Usługę
bankowości telefonicznej CitiPhone lub Oddziale.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
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
Uzupełnienie zapisów o Usługę bankowości telefonicznej CitiPhone jako kanał umożliwiający aktywację Citicard.
Przed zmianą

Po zmianie

§ 20, ust 9 Klient ma prawo korzystać z Karty Debetowej przez cały
okres jej ważności podany na karcie, upływający ostatniego dnia miesiąca
uwidocznionego na karcie: (…)
(d) dokonując transakcji bezgotówkowych w punktach handlowousługowych lub transakcji gotówkowych za pośrednictwem
Akceptantów, potwierdzając dokonanie transakcji przez podpis lub
podanie PIN-u Karty Debetowej, (…).

§ 20, ust 9 (d) Klient ma prawo korzystać z Karty Debetowej przez cały
okres jej ważności podany na karcie, upływający ostatniego dnia miesiąca
uwidocznionego na karcie: (…)
(d) dokonując transakcji bezgotówkowych w punktach handlowo
– usługowych lub transakcji gotówkowych za pośrednictwem
Akceptantów, potwierdzając dokonanie transakcji przez podpis albo
podanie PIN – u Karty Debetowej - w przypadkach określonych w §
19 ust. 17, (…)

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19 Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie
z ważnych przyczyn w przypadku:
(a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez
właściwe organy w zakresie dotyczącym Umowy (…).
Powód zmiany
Dostosowanie do przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych znowelizowanych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach
płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji.
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Zmiany w Regulaminie Rachunków Bankowych
Przed zmianą
§ 20, ust 10 Klient nadaje, zmienia PIN Citicard za pośrednictwem usługi
bankowości elektronicznej Citibank Online (z wyłączeniem Citi Mobile), usługi
bankowości telefonicznej CitiPhone lub w Oddziałach, a także może zmienić
PIN Karty Debetowej w bankomatach Banku i wybranych bankomatach innych
niż Banku udostępniających taką funkcjonalność. Wykaz bankomatów Banku
wraz z ich lokalizacją dostępny jest w Oddziałach, na stronie internetowej
(www.citihandlowy.pl) oraz w usłudze bankowości elektronicznej Citibank
Online, w Citi Mobile
i za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej CitiPhone.

Po zmianie
§ 20, ust 10 Klient nadaje, zmienia PIN Citicard za pośrednictwem Usługi
bankowości elektronicznej Citibank Online (z wyłączeniem Citi Mobile dla
zmiany PINu Citicard), Usługi bankowości telefonicznej CitiPhone lub w
Oddziałach, a także może zmienić PIN Karty Debetowej w bankomatach
Banku i wybranych bankomatach innych niż Banku udostępniających taką
funkcjonalność. Wykaz bankomatów Banku wraz z ich lokalizacją dostępny
jest w Oddziałach, na stronie internetowej (www.citibank.pl) oraz w Usłudze
bankowości elektronicznej Citibank Online, w Citi Mobile i za pośrednictwem
Usługi bankowości telefonicznej CitiPhone.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
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
Uzupełnienie zapisów o CitiMobile jako kanał umożliwiający nadanie PIN Citicard.
Przed zmianą
brak

Po zmianie
§ 20, ust 11 Kontem właściwym dla Citicard jest Konto Osobiste w złotych, o ile
Klient nie wskazał inaczej, przyporządkowując Kartę Debetową do Subkonta
Walutowego w USD, GBP, EUR.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
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
Uzupełnienie zapisów o opis konta właściwego dla Citicard z uwagi na wprowadzenie usługi Citi Global Wallet.
Przed zmianą

Po zmianie

§ 20, ust 11 Kwoty transakcji dokonywanych przy użyciu Citicard w euro
i innych walutach obcych są przeliczane na walutę rozliczeniową po kursie
Organizacji Płatniczej, a następnie księgowane na Koncie właściwym dla
Citicard. Gdy waluta Konta właściwego dla Citicard i waluta rozliczeniowa są
różne, kwoty transakcji rozliczane są w następujący sposób:
a)
w przypadku wypłaty gotówki z bankomatów oznaczonych logo Citi
lub Citibank transakcje są przeliczane z waluty rozliczeniowej – dolara
amerykańskiego (USD) na walutę Konta Osobistego lub Subkonta
Walutowego właściwego dla Citicard po kursie obowiązującym w Banku
w momencie dokonywania transakcji, jeżeli waluta transakcji i waluta
Konta właściwego dla Citicard są takie same, transakcja księgowana jest
z pominięciem przewalutowania;
b)
w przypadku pozostałych transakcji kwoty transakcji są przeliczane
z waluty rozliczeniowej – dolara amerykańskiego (USD) lub funta szterlinga
(GBP) dla transakcji dokonanych w tych walutach lub z euro (EUR) w
pozostałych przypadkach na walutę Konta Osobistego lub Subkonta
Walutowego właściwego dla Citicard po kursie zgodnym z ostatnią Tabelą
Kursów Walut obowiązującą w Banku w dniu księgowania transakcji.
Powyższe kursy dostępne są na stronach internetowych Banku (www.
citihandlowy.pl), za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej CitiPhone
lub w Oddziałach.

§ 20, ust 12 Kwoty transakcji dokonywanych przy użyciu Citicard w walutach
obcych (innych niż EUR) są przeliczane na walutę rozliczeniową po kursie
Organizacji Płatniczej, a następnie księgowane na Koncie właściwym dla
Citicard. Gdy waluta Konta właściwego dla Citicard i waluta rozliczeniowa są
różne, kwoty transakcji rozliczane są w następujący sposób:
a)
w przypadku wypłaty gotówki z bankomatów oznaczonych logo Citi
lub Citibank transakcje są przeliczane z waluty rozliczeniowej – dolara
amerykańskiego (USD) na walutę Konta Osobistego lub Subkonta
Walutowego właściwego dla Citicard po kursie obowiązującym w Banku
w momencie dokonywania transakcji, jeżeli waluta transakcji i waluta
Konta właściwego dla Citicard są takie same, transakcja księgowana jest
z pominięciem przewalutowania;
b)
w przypadku pozostałych transakcji kwoty transakcji są przeliczane z waluty
rozliczeniowej – dolara amerykańskiego (USD) lub funta szterlinga (GBP)
dla transakcji dokonanych w tych walutach lub z euro (EUR) w pozostałych
przypadkach na walutę Konta Osobistego lub Subkonta Walutowego
właściwego dla Citicard po kursie zgodnym z ostatnią Tabelą Kursów Walut
obowiązującą w Banku w dniu księgowania transakcji.
Powyższe kursy dostępne są na stronach internetowych Banku (www.citibank.
pl), za pośrednictwem Usługi bankowości telefonicznej CitiPhone lub w
Oddziałach.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Zmiana porządkowa.
Powód zmiany
Doprecyzowanie zapisów dotyczących rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu Citicard w walutach obcych.
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Zmiany w Regulaminie Rachunków Bankowych
Przed zmianą
§ 20, ust 12 Transakcje dokonane przy użyciu Citicard księgowane są na
Koncie, które w momencie dokonywania transakcji jest właściwe dla Citicard.
Transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz transakcje Płać kartą i wypłacaj
krajowe lub zagraniczne dokonywane przy użyciu Citicard mogą być
realizowane z rachunku prowadzonego w złotych (PLN), euro (EUR), dolarach
amerykańskich (USD) lub funtach szterlingach (GBP) jeśli będzie rachunkiem
właściwym dla Citicard w momencie dokonywania transakcji.

Po zmianie
§ 20, ust 13 Transakcje dokonane przy użyciu Citicard księgowane są na
Koncie, które w momencie dokonywania transakcji jest właściwe dla Citicard.
Transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz transakcje Płać kartą i wypłacaj
krajowe lub zagraniczne dokonywane przy użyciu Citicard mogą być
realizowane z rachunku prowadzonego w złotych (PLN), euro (EUR), dolarach
amerykańskich (USD) lub funtach szterlingach (GBP) jeśli będzie rachunkiem
właściwym dla Citicard w momencie dokonywania transakcji. Postanowienia
niniejszego ustępu nie dotyczą przypadków księgowania transakcji w usłudze
Citi Global Wallet.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
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
Doprecyzowanie zapisów wynikające z wprowadzenia usługi Citi Global Wallet.
Przed zmianą

Po zmianie

§ 20, ust 19 Transakcję bezgotówkową dokonaną przy użyciu Citicard, objętą
Zleceniem Płatniczym lub Płać kartą i wypłacaj, uważa się za autoryzowaną,
jeżeli została potwierdzona poprzez użycie PIN Citicard lub podpisanie przez
Klienta dokumentu obciążeniowego zgodnie z podpisem na Karcie Debetowej.
Klient potwierdzając transakcję wyraża zgodę na obciążenie Konta kwotą tej
transakcji wraz z opłatami i prowizjami wynikającymi z TOiP. W przypadku
urządzenia, gdzie transakcje inicjuje się poprzez włożenie karty, autoryzacja
następuje poprzez fizyczne umieszczenie Karty Debetowej w urządzeniu.

§ 20, ust 20 Transakcję bezgotówkową dokonaną przy użyciu Citicard, objętą
Zleceniem Płatniczym lub Płać kartą i wypłacaj, uważa się za autoryzowaną, jeżeli
została potwierdzona poprzez użycie PIN Citicard, w przypadkach określonych
w § 19 ust. 17, lub podpisanie przez Klienta dokumentu obciążeniowego zgodnie
z podpisem na Karcie Debetowej. Klient potwierdzając transakcję wyraża
zgodę na obciążenie Konta kwotą tej transakcji wraz z opłatami i prowizjami
wynikającymi z TOiP. W przypadku urządzenia, gdzie transakcje inicjuje się
poprzez potwierdzenie posiadania karty, autoryzacja następuje poprzez fizyczne
przedstawienie Karty Debetowej w urządzeniu oraz potwierdzenie PIN Karty
Debetowej. W przypadku, gdy przepisy prawa nie wymagają stosowania silnego
uwierzytelniania, autoryzacja następuje poprzez fizyczne przedstawienie Karty
Debetowej w urządzeniu.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19 Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie
z ważnych przyczyn w przypadku:
(a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez
właściwe organy w zakresie dotyczącym Umowy (…).
Powód zmiany
Dostosowanie do przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych znowelizowanych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach
płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji.
Przed zmianą

Po zmianie

§ 20, ust 20 W przypadku Transakcji zbliżeniowej:
(a)
powyżej limitu kwotowego transakcję uważa się za autoryzowaną
poprzez potwierdzenie PIN Citicard lub poprzez podpisanie przez Klienta
dokumentu obciążeniowego zgodnie z podpisem na Karcie Debetowej;
(b)
poniżej limitu kwotowego transakcję uważa się za autoryzowaną
z chwilą przekazania danych Citicard zapisanych w Module Zbliżeniowym
wymaganych do realizacji transakcji, poprzez zbliżenie Citicard do urządzenia
umożliwiającego odczyt danych zapisanych w Module Zbliżeniowym.

§ 20, ust 21 W przypadku Transakcji zbliżeniowej:
a)
powyżej limitu kwotowego lub w przypadkach określonych w § 19 ust.
16 transakcję uważa się za autoryzowaną poprzez potwierdzenie PIN Citicard.
Ponadto w przypadkach, gdy Bank nie wymaga silnego uwierzytelnienia,
transakcję uważa się za autoryzowaną poprzez podpisanie przez Klienta
dokumentu obciążeniowego zgodnie z podpisem na Karcie Debetowej;
b)
do limitu kwotowego lub w kwocie równej limitowi kwotowemu transakcję
uważa się zautoryzowaną z chwilą przekazania danych Citicard zapisanych w
Module Zbliżeniowym wymaganych do realizacji transakcji, poprzez zbliżenie
Citicard do urządzenia umożliwiającego odczyt danych zapisanych w Module
Zbliżeniowym. W przypadkach określonych w § 19 ust. 16, transakcję uważa się za
autoryzowaną poprzez potwierdzenie PIN Citicard.
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 Citicard zapisanych w Module
Zbliżeniowym wymaganych do realizacji transakcji, poprzez zbliżenie Citicard do
urządzenia umożliwiającego odczyt danych zapisanych w Module Zbliżeniowym.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19 Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie
z ważnych przyczyn w przypadku:
(a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez właściwe
organy w zakresie dotyczącym Umowy (…).
Powód zmiany
Dostosowanie do przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych znowelizowanych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach
płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klient
i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji.
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Zmiany w Regulaminie Rachunków Bankowych
Przed zmianą
§ 20, ust 23 Wysokości limitów dla Transakcji zbliżeniowych bez konieczności
wprowadzania PIN lub podpisu Klienta są ustalane przez Organizacje
Płatnicze i mogą być różne od wskazanych w Tabeli limitów transakcji.
Wysokości limitów dla transakcji, o których mowa w zdaniu poprzednim,
wskazane są na stronach internetowych Organizacji Płatniczych, właściwych
dla danego kraju.

Po zmianie
§ 20, ust 24 Wysokości limitów dla Transakcji zbliżeniowych bez konieczności
silnego uwierzytelniania wynikają z przepisów prawa i mogą być różne
od wskazanych w Tabeli limitów transakcji. Niższe limity dla Transakcji
zbliżeniowych mogą być ustalone przez Organizacje Płatnicze. Wysokości
limitów dla transakcji, o których mowa w zdaniu poprzednim, wskazane są na
stronach internetowych Organizacji Płatniczych, właściwych dla danego kraju.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19 Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie
z ważnych przyczyn w przypadku:
(a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez
właściwe organy w zakresie dotyczącym Umowy (…).
Powód zmiany
Dostosowanie do przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych znowelizowanych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach
płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji.
Przed zmianą

Po zmianie

§ 20, ust 24-25
24. W przypadku transakcji dokonywanych na odległość, bez fizycznego
przedstawienia Karty Debetowej (realizowanych telefonicznie,
pisemnie, przez Internet) transakcja jest autoryzowana poprzez
podanie danych Karty Debetowej lub Klienta, w zależności
od wymagań Odbiorcy, w tym imienia i nazwiska, Kodu
identyfikacyjnego, numeru i daty ważności Karty Debetowej lub
kodu CVC2 widniejącego na odwrocie Karty Debetowej.
25. Bank udostępnia Klientom zabezpieczenie transakcji dokonywanych
bez fizycznego użycia Karty Debetowej za pośrednictwem
sieci Internet w postaci Zabezpieczenia 3D Secure. Odbiorca
transakcji dokonywanej bez fizycznego użycia Karty Debetowej
za pośrednictwem sieci Internet może wymagać jej dodatkowego
potwierdzenia Hasłem 3D Secure.

§ 20, ust 25 – 26
25. W przypadku transakcji dokonywanych na odległość, bez fizycznego
przedstawienia Karty Debetowej (realizowanych telefonicznie,
pisemnie, przez Internet) transakcja jest autoryzowana poprzez
podanie danych Karty Debetowej lub Klienta, w zależności od wymagań
Odbiorcy, w tym imienia i nazwiska, Kodu identyfikacyjnego, numeru
i daty ważności Karty Debetowej lub kodu CVC2 oraz zatwierdzenie
(jeśli Bank tego wymaga) transakcji Kodem Autoryzacyjnym lub
poprzez Uwierzytelnienie Mobilne.
26. Bank udostępnia Klientom zabezpieczenie transakcji dokonywanych
bez fizycznego użycia Karty Debetowej za pośrednictwem
sieci Internet w postaci Zabezpieczenia 3D Secure lub poprzez
Uwierzytelnienie Mobilne. Odbiorca transakcji dokonywanej bez
fizycznego użycia Karty Debetowej za pośrednictwem sieci Internet
może wymagać jej dodatkowego potwierdzenia Hasłem 3D Secure
lub poprzez Uwierzytelnienie Mobilne.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19 Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie
z ważnych przyczyn w przypadku:
(a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez
właściwe organy w zakresie dotyczącym Umowy (…).
Powód zmiany
Dostosowanie do przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych znowelizowanych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach
płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji.
Przed zmianą
§ 21, ust 2 Aplikacja Citi Mobile występuje w dwóch wersjach:
a) przeglądarkowej – dostępnej po wpisaniu w przeglądarce w urządzeniu
adresu mobile.citibank.pl,
b) aplikacyjnej – dostępnej po ściągnięciu i zainstalowaniu w urządzeniu
aplikacji dostosowanej do systemów operacyjnych iOS 8.0 i wyższy lub
Android 4.04.

Po zmianie
§ 21, ust 2 Citi Mobile występuje w wersji aplikacyjnej, dostępnej po ściągnięciu
i zainstalowaniu aplikacji dostosowanej do systemów operacyjnych iOS 8.0
i wyższy lub Android 4.04 i wyższy.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(…) (c ) dostosowania do zmian w systemach informatycznych Banku, o ile zmiany te mają wpływ na świadczenie usług lub oferowane przez Bank produkty i nie
naruszają interesu Klienta (…).
Powód zmiany
Dostosowanie zapisów do zmian technologicznych.
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Zmiany w Regulaminie Rachunków Bankowych
Przed zmianą
§ 21, ust 3 Za pomocą usługi bankowości elektronicznej Citibank Online i Citi
Mobile Klient może w szczególności:
a) uzyskiwać informacje o stanie środków i operacjach na rachunkach,
b) przeprowadzać transakcje na rachunkach,
c) wydawać inne dyspozycje określone przez Bank, w szczególności
dyspozycje związane z wykonywaniem Umowy Produktów Depozytowych, w
tym dotyczące aktywacji i dezaktywacji poszczególnych produktów i usług
oferowanych przez Bank. (…)

Po zmianie
§ 21, ust 3 Za pomocą Usługi bankowości elektronicznej Citibank Online i Citi
Mobile Klient może w szczególności:
a)
uzyskiwać informacje o stanie środków i operacjach na rachunkach,
b)
przeprowadzać transakcje na rachunkach,
c)
wydawać inne dyspozycje określone przez Bank, w szczególności
dyspozycje związane z wykonywaniem Umowy Produktów Depozytowych,
w tym dotyczące aktywacji i dezaktywacji poszczególnych produktów
i usług oferowanych przez Bank.
d)
uwierzytelniać transakcje lub inne czynności za pomocą Kodów
Autoryzacyjnych, Uwierzytelnienia Mobilnego (w tym z użyciem Kodu
Autoryzacyjnego) lub metody określonej w § 19 ust. 16;
e)
aktywować usługę Citi Global Wallet (wyłącznie w Citi Mobile). (…)

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez właściwe
organy w zakresie dotyczącym Umowy,
(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
Dostosowanie do przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych znowelizowanych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach
płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji oraz wprowadzenie nowej usługi oferowanej Klientom w ramach zawartej z nimi Umowy.
Przed zmianą

Po zmianie

§ 21, ust 4 Zlecenie Płatnicze złożone za pośrednictwem usługi bankowości
elektronicznej Citibank Online lub Citi Mobile uważa się za autoryzowane
przez Klienta, jeżeli Klient udzielił zgody na jego wykonanie poprzez:
a)
zalogowanie się do usługi bankowości elektronicznej Citibank Online lub
Citi Mobile, podanie przez Klienta informacji określonych w Instrukcji
Składania Zleceń Płatniczych i potwierdzenie Zlecenia Płatniczego
poprzez wybranie odpowiedniego przycisku funkcyjnego służącego do
dostarczenia Zlecenia Płatniczego do Banku – jeżeli Bank nie wymaga
autoryzacji poprzez podanie odpowiedniego Kodu Autoryzacyjnego, lub
b)
zalogowanie się do usługi bankowości elektronicznej Citibank Online lub
Citi Mobile, podanie przez Klienta informacji określonych w Instrukcji
Składania Zleceń Płatniczych i potwierdzenie Zlecenia Płatniczego
poprzez wybranie odpowiedniego przycisku funkcyjnego służącego
do dostarczenia Zlecenia Płatniczego do Banku oraz wprowadzenie
odpowiedniego kodu Autoryzacyjnego – jeżeli Bank wymaga autoryzacji
poprzez podanie odpowiedniego Kodu Autoryzacyjnego.

§ 21, ust 4 Zlecenie Płatnicze złożone za pośrednictwem Usługi bankowości
elektronicznej Citibank Online (w tym Zlecenie Płatniczego dotyczące transakcji
Pay by Link (Płacę z Citi Handlowy)) lub Citi Mobile uważa się za autoryzowane
przez Klienta, jeżeli Klient udzielił zgody na jego wykonanie poprzez:
a)
zalogowanie się do Usługi bankowości elektronicznej Citibank Online lub
Citi Mobile, podanie (lub zatwierdzenie – w przypadku transakcji Pay by Link
(Płacę z Citi Handlowy)) przez Klienta informacji określonych w Instrukcji
Składania Zleceń Płatniczych i potwierdzenie Zlecenia Płatniczego
poprzez wybranie odpowiedniego przycisku funkcyjnego służącego do
dostarczenia Zlecenia Płatniczego do Banku – jeżeli Bank nie wymaga
silnego uwierzytelnienia, lub
b)
zalogowanie się do Usługi bankowości elektronicznej Citibank Online lub
Citi Mobile, podanie (lub zatwierdzenie – w przypadku transakcji Pay by Link
(Płacę z Citi Handlowy)) przez Klienta informacji określonych w Instrukcji
Składania Zleceń Płatniczych i potwierdzenie Zlecenia Płatniczego poprzez
wybranie odpowiedniego przycisku funkcyjnego służącego do dostarczenia
Zlecenia Płatniczego do Banku oraz wprowadzenie odpowiedniego
Kodu Autoryzacyjnego lub dokonanie Uwierzytelnienia Mobilnego (w
tym z użyciem Kodu Autoryzacyjnego) – jeżeli Bank wymaga silnego
uwierzytelniania.
W przypadku Zleceń Płatniczych składanych za pośrednictwem Dostawcy
Trzeciego, informacje określone w Instrukcji Składania Zleceń Płatniczych
podaje Dostawca Trzeci.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez właściwe
organy w zakresie dotyczącym Umowy,
(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
Dostosowanie do przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych znowelizowanych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach
płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji oraz uzupełnienie zapisów o świadczoną przez Bank usługę Pay by Link (Płać z Citi Handlowy).
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Zmiany w Regulaminie Rachunków Bankowych
Przed zmianą
§ 21, ust 5 Korzystanie przez Klienta z usługi bankowości elektronicznej
Citibank Online i Citi Mobile wymaga użycia odpowiednich urządzeń, sprzętu
oraz oprogramowania, w tym: (…)
c)
włączonej obsługi protokołu TSL 1.0 oraz 1.1, (…).

Po zmianie
§ 21, ust 5 Korzystanie przez Klienta z Usługi bankowości elektronicznej
Citibank Online i Citi Mobile wymaga użycia odpowiednich urządzeń, sprzętu
oraz oprogramowania, w tym: (…)
c)
włączonej obsługi protokołu TLS 1.0 oraz 1.2, (…).

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(…) (c ) dostosowania do zmian w systemach informatycznych Banku, o ile zmiany te mają wpływ na świadczenie usług lub oferowane przez Bank produkty i nie
naruszają interesu Klienta (…).
Powód zmiany
Dostosowanie zapisów do zmian technologicznych.
Przed zmianą
§ 21, ust 6 W przypadku gdy Zlecenie Płatnicze lub inna czynność
dokonywana przez Klienta w usłudze bankowości elektronicznej Citibank
Online wymaga potwierdzenia Kodem Autoryzacyjnym, Klient powinien
zweryfikować dane przesłane w wiadomości tekstowej SMS zawierającej
Kod Autoryzacyjny z danymi wprowadzonymi w usłudze bankowości
elektronicznej Citibank Online lub w Citi Mobile.

Po zmianie
§ 21, ust 6 W przypadku gdy Zlecenie Płatnicze lub inna czynność dokonywana
przez Klienta w Usłudze bankowości elektronicznej Citibank Online wymaga
silnego uwierzytelniania, Klient powinien zweryfikować Kod Autoryzacyjny
z danymi wprowadzonymi w Usłudze bankowości elektronicznej Citibank
Online lub w Citi Mobile albo zweryfikować dane Zlecenia Płatniczego w
ramach dokonywanego Uwierzytelnienia Mobilnego (w tym z użyciem Kodu
Autoryzacyjnego).

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez właściwe
organy w zakresie dotyczącym Umowy,(…)
Powód zmiany
Dostosowanie do przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych znowelizowanych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach
płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji.
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Zmiany w Regulaminie Rachunków Bankowych
Przed zmianą

Po zmianie

§ 21, ust 8
8.
Elektroniczna identyfikacja Klienta w usłudze bankowości elektronicznej
Citibank Online oraz w Citi Mobile następuje poprzez wprowadzenie
nazwy użytkownika i hasła. W przypadku Citi Mobile możliwa jest także
identyfikacja przy pomocy odcisku palca, na wybranych urządzeniach
mobilnych, na których możliwe jest korzystanie z identyfikacji odciskiem
palca:
a.
W przypadku identyfikacji odciskiem palca, Klient otrzymuje
dostęp do listy rachunków wraz z saldem oraz historii transakcji.
b.
Próba wykonania innych działań niż wymienione w punkcie a)
wiąże się z koniecznością wprowadzenia hasła użytkownika.
c.
Korzystanie z funkcji uzyskania dostępu do Citi Mobile przy
pomocy odcisku palca wymaga jej aktywacji na urządzeniu wraz
z rejestracją odcisku palca, a także osobno aktywacji funkcji w
aplikacji Citi Mobile.
d.
Bank zastrzega sobie prawo do wyłączenia funkcji Logowania
Odciskiem Palca ze względów bezpieczeństwa.

§ 21, ust 8 - 10
8.
Elektroniczna identyfikacja Klienta w Usłudze bankowości elektronicznej
Citibank Online oraz w Citi Mobile następuje alternatywnie poprzez:
a.
wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła oraz zweryfikowanie
przez Bank instrumentu płatniczego lub urządzenia Klienta metodą
określoną w § 19 ust. 16,
b.
gdy zweryfikowanie instrumentu płatniczego lub urządzenia
Klienta metodą określoną w § 19 ust. 16 nie jest możliwe, poprzez
wprowadzenie nazwy użytkownika, hasła i Kodu Autoryzacyjnego
albo poprzez wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła oraz
dokonanie Uwierzytelnienia Mobilnego (w tym z użyciem Kodu
Autoryzacyjnego).
9.
W przypadku Citi Mobile możliwa jest także identyfikacja przy pomocy
odcisku palca lub mapy twarzy, na wybranych urządzeniach mobilnych, na
których możliwe jest korzystanie z identyfikacji odciskiem palca lub mapą
twarzy:
a.
w przypadku identyfikacji odciskiem palca lub mapą twarzy, Klient
otrzymuje dostęp do listy rachunków wraz z saldem oraz historii
transakcji,
b.
próba wykonania innych działań niż wymienione w punkcie a) wiąże
się z koniecznością dodatkowego uwierzytelnienia użytkownika,
c.
korzystanie z funkcji uzyskania dostępu do Citi Mobile przy pomocy
odcisku palca lub mapy twarzy wymaga jej aktywacji na urządzeniu
wraz z rejestracją odcisku palca lub mapy twarzy, a także osobno
aktywacji funkcji w Citi Mobile,
a.
Bank zastrzega sobie prawo do wyłączenia funkcji logowania
odciskiem palca lub mapy twarzy ze względów bezpieczeństwa.
10. W przypadkach, gdy przepisy prawa nie wymagają stosowania silnego
uwierzytelniania, elektroniczna identyfikacja Klienta w Usłudze
bankowości elektronicznej Citibank Online i Citi Mobile następuje poprzez
wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła, a w przypadku Citi Mobile także
przy pomocy odcisku palca lub mapy twarzy, z zastrzeżeniem postanowień
ust. 9 powyżej

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez właściwe
organy w zakresie dotyczącym Umowy,
(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
Dostosowanie do przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych znowelizowanych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o
usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego
uwierzytelniania Klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji oraz uzupełnienie zapisów o mapę twarzy jako sposób elektronicznej
identyfikacji Klienta w CitiMobile.
Przed zmianą
§ 21, ust 9 Funkcja Citi Mobile Snapshot jest dostępna w Aplikacji Citi Mobile,
na urządzeniach z systemem operacyjnym iOS i Android.
Funkcja Citi Mobile Snapshot umożliwia dostęp do listy rachunków wraz z ich
saldami oraz ostatnimi operacjami.
a.
Funkcja Citi Mobile Snapshot może być aktywowana
i dezaktywowana przez użytkownika w Aplikacji Citi Mobile, w polu
Ustawienia,
b.
Funkcja Citi Mobile Snapshot przewiduje udostępnianie informacji
o rachunkach wraz z saldami oraz o transakcjach na żądanie
przesłane do Banku za pośrednictwem aplikacji bez dodatkowego
uwierzytelnienia,
c.
Bank zastrzega sobie prawo do wyłączenia funkcji Szybki Podgląd
ze względów bezpieczeństwa.

Po zmianie
brak

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi.
Powód zmiany
Wycofanie funkcji z oferty.
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Zmiany w Regulaminie Rachunków Bankowych
Przed zmianą
§ 21, ust 12 Ze względów bezpieczeństwa Bank zastrzega sobie prawo
przerwania połączenia z Klientem po upływie określonego przez Bank czasu
od momentu dokonania przez Klienta ostatniej czynności. Klient uzyskuje
połączenie z usługą bankowości elektronicznej Citibank Online lub z Citi
Mobile po ponownym zalogowaniu się.

Po zmianie
§ 21, ust 13 Ze względów bezpieczeństwa Bank zastrzega sobie prawo
przerwania połączenia z Klientem po upływie określonego przez Bank czasu
od momentu dokonania przez Klienta ostatniej czynności. Maksymalny czas
bezczynności Klienta nie może przekraczać pięciu minut. Klient uzyskuje
połączenie z Usługą bankowości elektronicznej Citibank Online lub z Citi Mobile
po ponownym uwierzytelnieniu lub silnym uwierzytelnieniu.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez
właściwe organy w zakresie dotyczącym Umowy (…).
Powód zmiany
Dostosowanie do przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych znowelizowanych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach
płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji.
Przed zmianą
§ 22, ust 4 Zlecenie Płatnicze złożone za pośrednictwem usługi bankowości
telefonicznej CitiPhone uważa się za autoryzowane przez Klienta, jeżeli
Klient za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej CitiPhone udzielił
zgody na jego wykonanie poprzez podanie numeru Karty
Debetowej lub numeru PESEL i potwierdzenie CitiPhone PIN lub wyłącznie
CitiPhone PIN w sytuacji, gdy Klient ma aktywną Usługę
Identyfikacji Numerów Przychodzących.

Po zmianie
§ 22, ust 4 Zlecenie Płatnicze złożone za pośrednictwem Usługi bankowości
telefonicznej CitiPhone uważa się za autoryzowane przez Klienta, jeżeli Klient
za pośrednictwem Usługi bankowości telefonicznej CitiPhone udzielił zgody
na jego wykonanie poprzez podanie numeru Karty Debetowej i potwierdzenie
CitiPhone PIN lub wyłącznie CitiPhone PIN w sytuacji, gdy Klient ma aktywną
Usługę Identyfikacji Numerów Przychodzących.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez
właściwe organy w zakresie dotyczącym Umowy (…).
Powód zmiany
Dostosowanie do przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych znowelizowanych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach
płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji.
Przed zmianą
brak

Po zmianie
§ 25, ust 4 Aplikacja Citi Mobile powinna być pobierana wyłącznie
z autoryzowanych sklepów z aplikacjami Google Play oraz App Store.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
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
Uzupełnienie zapisów dotyczących bezpieczeństwa.
Przed zmianą
§ 25, ust 5 Klient nie powinien otwierać podejrzanych linków i załączników
niewiadomego pochodzenia w otrzymanych wiadomościach e-mail, SMS
i MMS.

Po zmianie
§ 25, ust 6 Klient nie powinien otwierać podejrzanych linków i załączników
niewiadomego pochodzenia w otrzymanych wiadomościach e – mail, SMS i MMS
oraz wiadomościach typu push.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
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
Uzupełnienie zapisów o wiadomości typu push.
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Zmiany w Regulaminie Rachunków Bankowych
Przed zmianą
brak

Po zmianie
§ 25, ust 13 W przypadku konieczności zgłoszenia incydentu związanego
z bezpieczeństwem, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Bankiem
przy pomocy Usługi bankowości elektronicznej Citibank Online lub poprzez
Usługę bankowości telefonicznej CitiPhone lub dokonać zgłoszenia w Oddziale.
Dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w niniejszym ustępie, jest bezpłatne dla
Klienta.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez
właściwe organy w zakresie dotyczącym Umowy (…).
Powód zmiany
Dostosowanie do przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych znowelizowanych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach
płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji.
Przed zmianą

Po zmianie

§ 25, ust 12 W przypadku wystąpienia poważnego incydentu operacyjnego
lub incydentu związanego z bezpieczeństwem Banku, w tym incydentu o
charakterze teleinformatycznym, który ma lub może mieć wpływ na interesy
finansowe Klienta, Bank:
(a) bez zbędnej zwłoki powiadamia Klienta o zaistniałym incydencie Klientów
korzystających z usług płatniczych Banku, oraz (…)

§ 25, ust 15 W przypadku wystąpienia poważnego incydentu operacyjnego
lub incydentu związanego z bezpieczeństwem Banku, w tym incydentu o
charakterze teleinformatycznym, który ma lub może mieć wpływ na interesy
finansowe Klienta, Bank:
a)
bez zbędnej zwłoki powiadamia Klienta o zaistniałym incydencie oraz
(…)

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Zmiana porządkowa.
Powód zmiany
Doprecyzowanie zapisów.
Przed zmianą
§ 26, ust. 11 Bank i Klient uzgadniają sposób przekazywania zestawienia
opłat. Na żądanie konsumenta, Bank przekazuje zestawienie opłat w postaci
papierowej.. Wskazuje opłaty za usługi powiązane z rachunkiem płatniczym
pobranych w okresie objętym zestawieniem.

Po zmianie
§ 26, ust. 11 Bank i Klient uzgadniają sposób przekazywania zestawienia opłat. Na
żądanie konsumenta, Bank przekazuje zestawienie opłat w postaci papierowej.
W zestawieniu opłat Bank wskazuje opłaty za usługi powiązane z rachunkiem
płatniczym pobrane w okresie objętym zestawieniem.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Zmiana porządkowa.
Powód zmiany
Doprecyzowanie zapisów.
Przed zmianą
brak

Po zmianie
§ 26, ust. 14-16
14. Na wniosek uprawnionego Dostawcy Trzeciego wydającego instrumenty
płatnicze oparte na karcie płatniczej, działającego zgodnie z zasadami
wynikającymi z ustawy o usługach płatniczych, Bank niezwłocznie
potwierdza dostępność na Koncie kwoty niezbędnej do wykonania
transakcji płatniczej realizowanej w oparciu o tę kartę, jeżeli Klient udzielił
Bankowi zgody na udzielenie odpowiedzi na wnioski takiego Dostawcy
Trzeciego dotyczące potwierdzenia, że kwota odpowiadająca określonej
transakcji płatniczej realizowanej w oparciu o tę kartę jest dostępna na
Koncie. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, polega na
udzieleniu odpowiedzi „tak” albo „nie” i nie obejmuje podania salda Konta.
15. Klient może udzielić zgody, o której mowa w ust. 14, dokonując silnego
uwierzytelnienia wywołanego przez Bank. Klient może w każdym czasie
odwołać udzieloną zgodę.
16. Klient może zwrócić się do Banku o przekazanie danych identyfikujących
Dostawcę Trzeciego, o którym mowa w ust. 14, oraz informacji o udzielonej
temu Dostawcy Trzeciemu odpowiedzi.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(a)
dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez właściwe
organy w zakresie dotyczącym Umowy (…).
Powód zmiany
Dostosowanie do przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych znowelizowanych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach
płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji.
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Zmiany w Regulaminie Rachunków Bankowych
Przed zmianą
brak

Po zmianie
§ 29
1.
Usługę Citi Global Wallet może uruchomić Klient, który:
a) jest Posiadaczem lub Współposiadaczem Konta Osobistego;
b) ma jedno lub więcej Subkont Walutowych;
c) ma aktywną nie więcej niż jedną Citicard;
d) ma aktywny Citi Mobile.
2.
Informacja o tym, do których Kont Osobistych Bank udostępnia Usługę Citi
Global Wallet, znajduje się w TOiP.
3.
Aktywacja usługi Citi Global Wallet następuje w Citi Mobile.
4.
W przypadku posiadania wielu Subkont Walutowych w jednej walucie,
Klient wybiera w Citi Mobile po jednym z Subkont Walutowych dla każdej
z walut, dla których aktywna będzie usługa Citi Global Wallet. Klient może
mieć aktywne w usłudze Citi Global Wallet jedno Subkonto Walutowe w EUR
i/lub jedno Subkonto Walutowe w USD i/lub jedno Subkonto Walutowe w
GBP.
5.
Jeśli Klient ma aktywną usługę Citi Global Wallet i inicjuje transgraniczną
transakcję płatniczą przy użyciu karty debetowej do płatności
bezgotówkowych lub transgraniczną transakcję płatniczą przy użyciu
karty debetowej do płatności gotówkowych lub inną transakcję przy użyciu
Citicard:
a)
w złotych, transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej
do płatności bezgotówkowych lub transgraniczna transakcja płatnicza
przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych lub inna transakcja
przy użyciu Citicard zostanie rozliczona na Koncie Osobistym w złotych.
W przypadku braku wystarczających środków na Koncie Osobistym w
złotych, zostanie ona rozliczona na Koncie właściwym dla Citicard;
b)
w walucie jednego z posiadanych przez Klienta Subkont Walutowych (EUR,
USD, GBP), transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej
do płatności bezgotówkowych lub transgraniczna transakcja płatnicza przy
użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych lub inna transakcja przy
użyciu Citicard zostanie rozliczona na Subkoncie Walutowym odpowiednim
dla waluty transakcji. W przypadku braku wystarczających środków na
Subkoncie Walutowym odpowiednim do waluty transakcji, zostanie ona
rozliczona na Koncie właściwym dla Citicard;
c)
w walucie innej niż PLN, EUR, USD i GBP środki pobrane zostaną z Konta
właściwego dla Citicard.
6.
Jeżeli waluta transgranicznej transakcji płatniczej przy użyciu karty
debetowej do płatności bezgotówkowych lub transgranicznej transakcji
płatniczej przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych lub innej
transakcji przy użyciu Citicard i waluta Konta na którym nastąpi rozliczenie
za pomocą usługi Citi Global Wallet są takie same, środki księgowane są
z pominięciem przewalutowania.
7.
Klient może zrezygnować z usługi Citi Global Wallet deaktywując ją w Citi
Mobile.
8.
Wysokość opłat pobieranych za korzystanie z Citi Global Wallet określona
jest w TOiP.
9.
Dezaktywacja Citicard jest równoznaczna z dezaktywacją usługi Citi Global
Wallet.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
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
Wprowadzenie nowej usługi oferowanej Klientom w ramach zawartej z nimi Umowy.
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Zmiany w Regulaminie Rachunków Bankowych
Przed zmianą
§ 31, ust. 1 Środki zgromadzone na Koncie z wyłączeniem Konta Regularnie
Oszczędzającego, kredyt w rachunku płatniczym Linia Kredytowa, o którym
mowa w § 26, są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.

Po zmianie
§ 32, ust. 1 Środki zgromadzone na Koncie z wyłączeniem kredytu w rachunku
płatniczym Linia Kredytowa, o którym mowa w § 27, są oprocentowane według
zmiennej stopy procentowej.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(…) (e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi.
Powód zmiany
Wycofanie Konta Regularnie Oszczędzającego z oferty.
Przed zmianą
§ 31, ust. 10 – 13
10. Środki zgromadzone na Koncie Regularnie Oszczędzającym są
oprocentowane według:
a)
oprocentowania bazowego naliczanego comiesięcznie i dopisywanego
raz w miesiącu na koniec miesiąca kalendarzowego do rachunku Konta
Regularnie Oszczędzającego;
b)
oprocentowania premiowego naliczanego za miesiąc, w którym
zostały spełnione warunki wpłaty kwoty minimalnej zgodnie z Tabelą
Oprocentowania oraz utrzymania w każdym dniu miesiąca salda
kwoty bazowej i wypłaconego na Konto Osobiste w pierwszym Dniu
Roboczym po zakończeniu Okresu utrzymywania Konta Regularnie
Oszczędzającego.
11. W przypadku zerwania Konta Regularnie Oszczędzającego przed
zakończeniem Okresu utrzymywania oprocentowanie premiowe nie zostaje
wypłacone.
12. Odsetki na Koncie Regularnie Oszczędzającym są naliczane w wysokości:
a)
1/365 oprocentowania rocznego (również w roku przestępnym) dla Konta
Regularnie Oszczędzającego w złotych lub w funtach brytyjskich (GBP),
b)
1/360 oprocentowania rocznego (również w roku przestępnym) dla Konta
Regularnie Oszczędzającego w dolarach amerykańskich (USD) lub w euro
(EUR) za każdy dzień od dnia wpłaty.
13. Oprocentowanie Konta Regularnie Oszczędzającego jest ustalane według
stałej stopy procentowej obowiązującej w Banku w dniu otwarcia Konta
Regularnie Oszczędzającego.

Po zmianie
brak

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(…) (e) podjęcia przez Bank decyzji o zaprzestaniu oferowania danego produktu lub usługi.
Powód zmiany
Wycofanie Konta Regularnie Oszczędzającego z oferty.
Przed zmianą
brak

Po zmianie
§ 35, ust. 15 i 16
15. Jeśli Bank, po otrzymaniu zgłoszenia dotyczącego nieautoryzowanej
transakcji płatniczej lub stwierdzenia nieautoryzowanej transakcji
płatniczej, uznał Konto określoną kwotą lub przywrócił obciążone Konto do
stanu, jaki istniałby, gdyby nieautoryzowana transakcja płatnicza nie miała
miejsca, a następnie w wyniku dalszego postępowania wyjaśniającego Bank
potwierdził, że transakcja była autoryzowana, Bank ponownie obciąża
Konto kwotą wcześniej uznaną przez Bank lub jej odpowiednią częścią.
16. W przypadkach innych niż określone w ust. 15 powyżej, jeżeli wskutek
reklamacji Bank uznał Konto określoną kwotą, a następnie akceptant
Karty Debetowej lub inny podmiot dokonał bezpośredniego zwrotu
środków na Konto, w całości lub w części, wówczas Bank obciąża Konto
kwotą wcześniej uznaną przez Bank lub jej odpowiednią częścią, tak aby
nie doprowadzić do podwójnego uznania Konta kwotą należną Klientowi w
związku z rozpatrywaną reklamacją.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów
przez właściwe organy w zakresie dotyczącym Umowy (…)
Powód zmiany
Dostosowanie do przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych znowelizowanych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach
płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji.
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Zmiany w Regulaminie Rachunków Bankowych
Przed zmianą

Po zmianie

§ 36, ust. 4 Klient jest zobowiązany do każdorazowego powiadamiania Banku
o wszelkich zmianach Danych osobowych przekazanych Bankowi. Zmiana
Danych osobowych powinna zostać zgłoszona bezzwłocznie w Oddziale,
poprzez usługę bankowości telefonicznej CitiPhone lub poprzez usługę
bankowości elektronicznej Citibank Online (z wyłączeniem Citi Mobile) w
zakresie dopuszczalnym dla tych usług.

§ 37, ust. 4 Klient jest zobowiązany do każdorazowego powiadamiania Banku o
wszelkich zmianach Danych osobowych przekazanych Bankowi. Zmiana Danych
osobowych powinna zostać zgłoszona bezzwłocznie w Oddziale lub poprzez
Usługę bankowości telefonicznej CitiPhone lub poprzez Usługę bankowości
elektronicznej Citibank Online w zakresie dopuszczalnym dla tych usług.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
c)
dostosowania do zmian w systemach informatycznych Banku, o ile zmiany te mają wpływ na świadczenie usług lub oferowane przez Bank
produkty i nie naruszają interesu Klienta,
Powód zmiany
Udostępnienie Klientom rozwiązania technologicznego umożliwiającego zmianę Danych osobowych w Citi Mobile w zakresie dopuszczalnym dla tej usługi.
Przed zmianą
§ 36, ust. 13 Bank zastrzega sobie prawo do ograniczenia możliwości
dysponowania przez Klienta wartościami majątkowymi zgromadzonymi
w Banku, poprzez: (…) w przypadkach przewidzianych prawem, w trybie
i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz w
Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Po zmianie
§ 37, ust. 13 Bank zastrzega sobie prawo do ograniczenia możliwości
dysponowania przez Klienta wartościami majątkowymi zgromadzonymi w
Banku, poprzez: (…)
w przypadkach przewidzianych prawem, w trybie i na zasadach określonych
w Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu oraz w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
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
Dostosowanie zapisów do Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz w Ustawie z dnia 29 sierpnia
1997 r. Prawo bankowe.
Przed zmianą

Po zmianie

§ 36, ust. 1 Konto może być wykorzystywane do rozliczeń transakcji objętych
przepisami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu. Jednocześnie Strony niniejszym uzgadniają, że Konto nie będzie
służyło do rozliczeń transakcji objętych sankcjami międzynarodowymi, w
tym sankcjami przyjętymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię
Europejską oraz Stany Zjednoczone Ameryki, o których zakresie i charakterze
informacje dostępne są na stronach internetowych prowadzonych przez
wyżej wymienione organizacje i w przypadku sankcji Stanów Zjednoczonych
Ameryki na stronie internetowej Office of Foreign Assets Control (OFAC), a
także na stronie internetowej Banku.

§ 37, ust. 1 Konto nie może być wykorzystywane do rozliczeń transakcji objętych
przepisami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu. Jednocześnie Strony niniejszym uzgadniają, że Konto nie będzie
służyło do rozliczeń transakcji objętych sankcjami międzynarodowymi, w
tym sankcjami przyjętymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię
Europejską oraz Stany Zjednoczone Ameryki, o których zakresie i charakterze
informacje dostępne są na stronach internetowych prowadzonych przez wyżej
wymienione organizacje i w przypadku sankcji Stanów Zjednoczonych Ameryki
na stronie internetowej Office of Foreign Assets Control (OFAC), a także na
stronie internetowej Banku.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Zmiana porządkowa.
Powód zmiany
Doprecyzowanie zapisów.
Przed zmianą
brak

Po zmianie
§ 37, ust. 28 W przypadku, gdy Zlecenie Płatnicze jest składane przez Klienta
do Dostawcy Trzeciego, Bank zwraca Klientowi kwotę niewykonanej lub
nienależycie wykonanej transakcji płatniczej, a w razie potrzeby przywraca
obciążone Konto do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca jej nienależyte
wykonanie.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez
właściwe organy w zakresie dotyczącym Umowy (…)
Powód zmiany
Dostosowanie do przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych znowelizowanych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach
płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji.

| 47

Zmiany w Regulaminie Rachunków Bankowych
Przed zmianą

Po zmianie

§ 36, ust. 40 Ilekroć Regulamin odwołuje się do komunikacji Banku z Klientem
z użyciem adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej lub
numeru telefonu komórkowego rozumie się przez to ostatni wskazany
Bankowi przez Klienta adres do korespondencji, Główny Adres Poczty
Elektronicznej lub Główny Numer Telefonu Komórkowego.

§ 37, ust. 42 Ilekroć Regulamin odwołuje się do komunikacji Banku z Klientem
z użyciem adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej lub numeru
telefonu komórkowego rozumie się przez to ostatni wskazany Bankowi przez
Klienta adres do korespondencji, Główny Adres Poczty Elektronicznej lub
Główny Numer Telefonu Komórkowego. Zarejestrowany w Banku Główny Adres
Poczty Elektronicznej lub Główny Numer Telefonu Komórkowego powinien być
używany wyłącznie przez odpowiednio Klienta lub Posiadacza.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez
właściwe organy w zakresie dotyczącym Umowy (…)
Powód zmiany
Dostosowanie do przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych znowelizowanych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach
płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania Klienta
i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji.
Przed zmianą
§ 36, ust. 50 Administratorem danych osobowych jest Bank. Dane te są
przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych
przez Bank usług oraz zapewnienia zgodności działania Banku
z obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych jest dobrowolne. Bank
informuje o możliwości wykorzystywania danych zawartych w wewnętrznych
bazach, jak również pozyskanych z ogólnodostępnych źródeł informacji w
zakresie dozwolonym przepisami prawa w celu przygotowania indywidualnej
oferty produktu bankowego i zarządzania relacjami z klientami. Osobom,
których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
jak również cofnięcia udzielonych Bankowi zgód na przetwarzanie danych
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Jednocześnie Bank
informuje, że zgodnie z decyzją Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych Bank przekazuje dane osobowe osób, które obsługuje niezbędne
do świadczenia usług do:
- Citibank N.A. Singapore Branch z siedzibą w Singapurze, 8 Marina View 2100 Asia SquareTower 1,
- Citigroup Software Technology and Services (China) Limited, Building 1, No.
1000 Chenui Road, Shanghai, P.R. China.
Podmioty te występują wyłącznie w charakterze podmiotów
przetwarzających dane w celu wsparcia technicznego dla systemów
informatycznych służących do obsługi klientów. Bank zapewnia ochronę
danych powierzonych tym podmiotom w zakresie ochrony danych osobowych
i tajemnicy bankowej.

Po zmianie
brak

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
Bank jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Regulaminu, wyłącznie z ważnych przyczyn w przypadku:
(a) dostosowania do nowych lub zmienionych przepisów prawa regulujących działalność Banku bądź do zmiany interpretacji ww. przepisów przez
właściwe organy w zakresie dotyczącym Umowy (…)
Powód zmiany
Dostosowanie do zapisów 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).
Przed zmianą
W § 25:
https://www.online.citibank.pl/polish/services/
Bezpieczenstwo.htm

Po zmianie
W § 25:
https://www.online.citibank.pl/bezpieczenstwo.html

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Zmiana porządkowa.
Powód zmiany
Zmiana adresu strony internetowej Banku.
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Zmiany w Regulaminie Rachunków Bankowych
Przed zmianą
W całym dokumencie:
www.citihandlowy.pl

Po zmianie
W całym dokumencie: www.citibank.pl

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
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 adresu strony internetowej Banku.

Wykaz zmian w Załączniku Regulaminu Rachunków Bankowych – Wykaz Godzin Granicznych
Przed zmianą
Godzina graniczna dla usługi Express Elixir: 22:30.

Po zmianie
Godzina graniczna dla usługi Express Elixir: 18:00.

Podstawa prawna i faktyczna zmiany
Podstawa prawna
Regulamin Rachunków Bankowych § 36. POSTANOWIENIA RÓŻNE ust. 19
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 godziny granicznej dla usługi Express Elixir.

Pozostałe zmiany w Regulaminie Rachunków Bankowych oraz jego załącznikach mają charakter redakcyjny i porządkujący.
Numeracja i odwołania w dokumencie zostały odpowiednio zmienione.
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Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 000 000 1538; 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. Konto osobiste to rachunek płatniczy.
072019/DM

