
§ 2
1. Karty s∏u˝à do realizowania p∏atnoÊci za towary i us∏ugi oraz podejmowania gotówki na terenie Rzeczy-

pospolitej Polskiej i poza jej granicami. Dokonanie Transakcji przy u˝yciu Karty jest równoznaczne
z wykorzystaniem Limitu Kredytu przez Klienta i powoduje obcià˝enie Rachunku Karty kwotà odpowiada-
jàcà wartoÊci Transakcji oraz nale˝nymi Bankowi prowizjami, op∏atami i odsetkami.

2. Postanowienia Regulaminu i Umowy odnoszàce si´ do Klienta stosujà si´ odpowiednio do U˝ytkownika,
z zastrze˝eniem, ˝e w stosunkach pomi´dzy Bankiem a Klientem za dzia∏ania U˝ytkownika w zakresie
korzystania z Karty Dodatkowej pe∏nà odpowiedzialnoÊç wobec Banku ponosi Klient.

Rozdzia∏ II
Wydawanie Kart

§ 3
1. Bank mo˝e wydawaç Karty na Wniosek z∏o˝ony przez Wnioskodawc´. Bank mo˝e ˝àdaç z∏o˝enia przez

Wnioskodawc´ dodatkowych dokumentów przed zawarciem Umowy, jak równie˝ w czasie jej obowiàzywania,
w celu oceny jego zdolnoÊci kredytowej.

2. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji Wniosku bez podania przyczyn.
3. Niezw∏ocznie po podpisaniu Umowy Bank przesy∏a Klientowi jeden egzemplarz Umowy oraz Kart´ upraw-

niajàcà do dokonywania Transakcji w ramach Limitu Kredytu, na adres wskazany przez Klienta.
4. Je˝eli Umowa nie stanowi inaczej, Umowa jest zawarta na okres 12 miesi´cy i podlega automatycznie

przed∏u˝eniu na kolejne okresy 12 miesi´cy, chyba ˝e:
a) Klient poinformuje Bank o zamiarze jej nieprzed∏u˝ania, co najmniej na 30 dni przed up∏ywem okresu

wskazanego w Umowie lub kolejnego okresu 12 miesi´cy, na jaki Umowa jest zawarta, lub
b) Bank poinformuje pisemnie Klienta, na ostatni podany przez Klienta adres do korespondencji, o zamiarze

jej nieprzed∏u˝ania, co najmniej na 30 dni przed up∏ywem okresu wskazanego w Umowie lub kolejnego
okresu 12 miesi´cy, na jaki Umowa jest zawarta, z zastrze˝eniem ust. 5 poni˝ej.

5. Je˝eli wys∏anie powiadomienia wiàza∏oby si´ z niebezpieczeƒstwem ujawnienia przez Bank informacji
stanowiàcych tajemnic´ bankowà osobie trzeciej, w szczególnoÊci w przypadku braku aktualnych danych
adresowych Klienta, Bank wstrzyma wys∏anie powiadomienia, o którym mowa w ust. 4 b), na nieaktualny
adres, a Umowa nie b´dzie przed∏u˝ona.

6. Data wa˝noÊci Karty podana jest na Karcie, z tym ˝e okres wa˝noÊci Kart Dodatkowych koƒczy si´ wraz
z up∏ywem okresu wa˝noÊci Karty G∏ównej. Karta jest wa˝na do up∏ywu ostatniego dnia miesiàca okreÊlo-
nego jako koniec okresu wa˝noÊci Karty. Je˝eli Umowa wygaÊnie przed up∏ywem wa˝noÊci Karty, Bank
dokona Zastrze˝enia Karty.

7. Klient mo˝e odstàpiç od Umowy na zasadach okreÊlonych w § 14 Umowy. Wzór oÊwiadczenia o odstàpieniu
od Umowy Bank przesy∏a Klientowi wraz z Umowà lub Kartà.

8. Do Umowy nie majà zastosowania art. 131 ust. 1 pkt 2 lit. b) oraz art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 241,
poz. 2416 z póên. zm.).

§ 4
1. Niezw∏ocznie po otrzymaniu Karty Klient jest zobowiàzany do podpisania Karty w sposób trwa∏y, wybrania

swojego PIN-u przez CitiPhone i jej aktywacji.
2. Podpis na Karcie musi byç zgodny ze wzorem podpisu Klienta z∏o˝onym na Wniosku i Umowie.
3. Karta stanowi w∏asnoÊç Banku.
4. Typ Karty zostaje wskazany we Wniosku. W trakcie trwania Umowy Klient mo˝e zmieniç typ Karty. Typy

Kart sà wskazane w Tabeli Op∏at i Prowizji.

Rozdzia∏ III
Karty Dodatkowe

§ 5
1. Na wniosek Klienta Bank mo˝e wydaç Karty Dodatkowe U˝ytkownikom wskazanym przez Klienta. Bank

zastrzega sobie prawo odmowy wydania Kart Dodatkowych bez podania przyczyn.
2. Za Transakcje dokonane przy u˝yciu Kart Dodatkowych, jak równie˝ za przekroczenie przez U˝ytkownika

Limitu Kredytu dla Karty Dodatkowej, odpowiedzialnoÊç ponosi Klient. Klient ma prawo wnioskowaç
w ka˝dym czasie o zmian´ przez Bank Limitu Kredytu dla Karty Dodatkowej w ramach Limitu Kredytu.
Dyspozycja zmiany Limitu Kredytu dla Karty Dodatkowej jest skuteczna najpóêniej w nast´pnym Dniu
Roboczym, o ile faktycznie wykorzystany Limit Kredytu dla Karty Dodatkowej nie jest wy˝szy od Limitu,
o który wnosi Klient. Transakcje dokonane przy u˝yciu Kart Dodatkowych obcià˝ajà Rachunek Karty
i Limit Kredytu.

3. Klient lub U˝ytkownik mo˝e zrezygnowaç z Karty Dodatkowej w ka˝dym czasie. Rezygnacja jest skuteczna
od momentu Zastrze˝enia lub zwrotu Karty Dodatkowej do Banku.

Rozdzia∏ IV
Zasady u˝ywania Karty

§ 6
1. Karta mo˝e byç u˝ywana wy∏àcznie w okresie jej wa˝noÊci, na zasadach okreÊlonych w Umowie i Regulaminie.
2. Karta traci wa˝noÊç z powodu:

a) up∏ywu terminu jej wa˝noÊci (z up∏ywem ostatniego dnia miesiàca podanego na Karcie),
b) zniszczenia lub uszkodzenia Karty,
c) Zastrze˝enia,
d) wymiany Karty na nowà,
e) Êmierci Klienta, je˝eli chodzi o Kart´ G∏ównà i Kart´ Dodatkowà, oraz Êmierci U˝ytkownika, je˝eli chodzi

o Kart´ Dodatkowà,
f) wygaÊni´cia, rozwiàzania lub odstàpienia od Umowy.

3. Utrata wa˝noÊci Karty nie zwalnia z obowiàzku sp∏aty Zad∏u˝enia.
4. W sytuacjach opisanych w ust. 2 pkt a), d), e) lub f) Karta powinna zostaç niezw∏ocznie zniszczona

w sposób uniemo˝liwiajàcy jej dalsze u˝ywanie lub zwrócona do Banku.
5. Bank mo˝e wprowadziç dla Transakcji dokonywanych Kartà limity i ograniczenia wskazane w Tabeli Limitów

Transakcji.

§ 7
1. Z zastrze˝eniem Transakcji dokonanych w sposób okreÊlony w ust. 2, 3 i 6 poni˝ej, potwierdzeniem

zlecenia dokonania Transakcji jest fizyczne przedstawienie Karty oraz podpisanie przez Klienta dokumentu
obcià˝eniowego zgodnie z podpisem na Karcie lub u˝ycie PIN. Klient, potwierdzajàc Transakcj´, wyra˝a
zgod´ na obcià˝enie Rachunku Karty kwotà tej Transakcji wraz z op∏atami i prowizjami wynikajàcymi
z Tabeli Op∏at i Prowizji.

2. Wyp∏ata gotówki z bankomatu przy u˝yciu Karty dokonywana jest po fizycznym przedstawieniu Karty
i wprowadzeniu PIN.

3 W przypadku przelewu z Rachunku Karty zlecanego w CitiPhone, o którym mowa w § 8 ust. 9-12 poni˝ej,
potwierdzeniem dokonania Transakcji jest podanie numeru Karty i CitiPhone PIN.

4. Wyp∏ata gotówki z bankomatów w kraju lub za granicà przy u˝yciu Karty podlega ograniczeniom
na podstawie obowiàzujàcych przepisów prawa.

5. Przy dokonywaniu Transakcji z u˝yciem PIN - trzykrotne b∏´dne wprowadzenie PIN spowoduje automa-
tyczne zablokowanie Karty, co oznacza uniemo˝liwienie Klientowi dokonywania Transakcji przy u˝yciu
Karty do czasu uzgodnienia z Bankiem jej odblokowania.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank
Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. okreÊla warunki
w zakresie wydawania przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. Kart Kredytowych Citibank oraz zasady korzy-
stania z tych kart, w tym dokonywania transakcji przy ich u˝yciu.

Rozdzia∏ I
Postanowienia ogólne

§ 1
OkreÊlenia u˝yte w Regulaminie oznaczajà:
Bank – Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibà w Warszawie;
CitiAlerts – us∏uga przekazywania Klientom krótkich wiadomoÊci tekstowych (SMS) i/lub wiadomoÊci elektro-
nicznych (wiadomoÊci e-mail) dotyczàcych Rachunku Karty, okreÊlona w § 17 Regulaminu;
CitiPhone – us∏uga dost´pu do Rachunku Karty za poÊrednictwem telefonu;
CitiPhone PIN – kod identyfikacyjny Klienta lub U˝ytkownika do weryfikacji jego to˝samoÊci oraz do
dokonywania bankowych rozliczeƒ pieni´˝nych przez CitiPhone;
Dane Osobowe – wszelkie informacje umo˝liwiajàce identyfikacj´ Klienta lub U˝ytkownika przetwarzane
przez Bank w systemie informatycznym lub na noÊnikach papierowych;
Dzieƒ Roboczy – dzieƒ, w którym Bank jest otwarty w celu prowadzenia dzia∏alnoÊci obj´tej Regulaminem
i Umowà, inny ni˝ sobota lub dzieƒ ustawowo wolny od pracy;
Karta – Karta Kredytowa Citibank wydawana przez Bank, uprawniajàca do dokonywania Transakcji z wyko-
rzystaniem Limitu Kredytu, której typy zosta∏y wskazane w Tabeli Op∏at i Prowizji, w tym Karty Kredytowe
Citibank wydawane we wspó∏pracy z partnerami zewn´trznymi, odpowiednio Karta G∏ówna lub Karta Dodat-
kowa, chyba ˝e Umowa lub Regulamin stanowi inaczej;
Karta Dodatkowa – Karta wydawana U˝ytkownikowi;
Karta G∏ówna – Karta wydawana Klientowi;
Klient – posiadacz - w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 12 wrzeÊnia 2002 roku o elektronicznych instru-
mentach p∏atniczych (Dz.U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1385 z póên. zm., dalej „ustawa o EIP”), b´dàcy konsumentem
w rozumieniu art. 221 - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93
z póên. zm., dalej „Kodeks cywilny”), posiadajàcy pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych, który zawar∏ z Bankiem
Umow´ i dokonuje Transakcji w swoim imieniu i na swojà rzecz, w celu bezpoÊrednio niezwiàzanym z jego
dzia∏alnoÊcià gospodarczà lub zawodowà;
Kod Identyfikacyjny – poufne kody identyfikacyjne: PIN, CitiPhone PIN lub inne identyfikatory oraz has∏o(a)
s∏u˝àce do weryfikacji i logowania do Serwisu bankowoÊci internetowej Citibank Online - dla okreÊlenia
wszystkich ∏àcznie, niektórych lub jednego z nich;
Limit Kredytu – maksymalna kwota dopuszczalnego Zad∏u˝enia z tytu∏u korzystania z Karty G∏ównej i Kart
Dodatkowych, ∏àcznie z zad∏u˝eniem przewidzianym na podstawie § 8 ust. 6 i 10 Regulaminu, wyra˝ona
w z∏otych, ustalona przez Bank indywidualnie dla Klienta;
Limit Kredytu dla Karty Dodatkowej – maksymalna kwota dopuszczalnego Zad∏u˝enia wyra˝ona w z∏otych,
ustalona przez Bank na wniosek Klienta indywidualnie dla U˝ytkownika, w ramach Limitu Kredytu;
Minimalna Kwota do Zap∏aty – okreÊlona na Wyciàgu minimalna kwota, jakà Klient jest zobowiàzany zap∏aciç
Bankowi najpóêniej w dniu wskazanym na Wyciàgu;
Oddzia∏ – jednostka organizacyjna, w której Bank Êwiadczy us∏ugi dla Klientów obj´te Umowà i Regulaminem;
PIN – osobisty, poufny kod identyfikacyjny Klienta lub U˝ytkownika umo˝liwiajàcy dokonanie Transakcji
z fizycznym u˝yciem Karty;
Plan Sp∏at Ratalnych „Komfort”/Plan – roz∏o˝enie sp∏aty kredytu, zaciàgni´tego w ramach Limitu Kredytu,
na raty, na zasadach okreÊlonych w Regulaminie, w szczególnoÊci w rozdziale XII Regulaminu;
Prawo bankowe – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Prawo bankowe (Dz.U. z 1997 r. Nr 140, poz. 979 z póên. zm.)
lub inna ustawa, która jà zmieni, uzupe∏ni lub zastàpi;
Rachunek Karty – rachunek techniczny w z∏otych, na którym ksi´gowane sà dokonane Transakcje oraz op∏aty,
prowizje i odsetki nale˝ne Bankowi na podstawie Umowy, a tak˝e dokonane sp∏aty Zad∏u˝enia;
Regulamin – niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A., wraz
z za∏àcznikami, stanowiàcy integralnà cz´Êç Umowy;
Serwis bankowoÊci internetowej Citibank Online – us∏uga dost´pu do Rachunku Karty za poÊrednictwem
sieci Internet;
Transakcja – wyp∏ata gotówki lub dokonanie zap∏aty za nabywane towary i us∏ugi przy u˝yciu Karty, w tym:
- Transakcja bezgotówkowa - p∏atnoÊç za nabywane towary i us∏ugi dokonana w punktach handlowych lub

us∏ugowych, jak równie˝ p∏atnoÊç dokonana bez fizycznego u˝ycia Karty, w szczególnoÊci zamówienia
sk∏adane listownie, telefonicznie lub przez Internet,

- Transakcja gotówkowa - wyp∏ata gotówki w bankomatach, bankach lub w innych instytucjach finansowych,
kasynach oraz urz´dach pocztowych lub ka˝da inna Transakcja uznana za gotówkowà przez prawo kraju lub
postanowienia systemu rozliczeniowego, w którym zosta∏a dokonana;

Tabela Limitów Transakcji – tabela limitów i ograniczeƒ dotyczàcych Transakcji, znajdujàca si´ w Za∏àczniku
nr 1 do Regulaminu;
Tabela Oprocentowania – tabela oprocentowania, z uwzgl´dnieniem typów Kart, znajdujàca si´ w Za∏àczniku
nr 3 do Regulaminu;
Tabela Op∏at i Prowizji – tabela op∏at i prowizji, z uwzgl´dnieniem typów Kart, znajdujàca si´ w Za∏àczniku
nr 2 do Regulaminu;
Udost´pnienie – wys∏anie pocztà lub przekazanie w formie elektronicznej Wyciàgów lub wszelkiej innej kore-
spondencji Klientowi przez Bank, które b´dzie uznane za skutecznie dor´czone, po up∏ywie 14 dni od daty ich
wys∏ania pocztà na ostatni podany przez Klienta adres korespondencyjny lub po up∏ywie 14 dni od daty ich
wprowadzenia do systemu informatycznego, w tym poprzez wys∏anie pocztà elektronicznà lub wprowadzenie
do Serwisu bankowoÊci internetowej Citibank Online w taki sposób, ˝e Klient móg∏ si´ z nimi zapoznaç, je˝eli
Klient dokona∏ wyboru takiej formy udost´pnienia;
Umowa – umowa mi´dzy Bankiem a Klientem o wydanie i korzystanie z Karty;
U˝ytkownik – u˝ytkownik karty p∏atniczej - w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o EIP, upowa˝niony przez Klienta
do dokonywania w imieniu i na rzecz Klienta Transakcji przy u˝yciu Karty Dodatkowej, którego dane identy-
fikacyjne sà umieszczone na tej Karcie;
Wniosek – stanowiàcy integralnà cz´Êç Umowy wniosek o wydanie Karty G∏ównej i przyznanie Limitu Kredytu
lub wniosek o wydanie Karty Dodatkowej z∏o˝ony przez Wnioskodawc´ w Banku;
Wnioskodawca – konsument - w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadajàcy pe∏nà zdolnoÊç do
czynnoÊci prawnych, sk∏adajàcy Wniosek;
Wyciàg – zestawienie Transakcji oraz nale˝nych Bankowi odsetek, prowizji i op∏at obejmujàce okres poprzed-
niego miesiàca rozliczeniowego, a tak˝e zawierajàce informacj´ o wysokoÊci Minimalnej Kwoty do Zap∏aty;
Zad∏u˝enie – ∏àczna kwota zobowiàzaƒ Klienta wobec Banku z tytu∏u Umowy obejmujàca kwot´ dokonanych
Transakcji, odsetki oraz wszystkie prowizje i op∏aty;
Zastrze˝enie – uniewa˝nienie Karty przez Bank zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa, Umowà lub
Regulaminem.



dla Karty Dodatkowej, informujàc o tym Bank poprzez CitiPhone lub w Oddziale. Klient mo˝e równie˝
wystàpiç poprzez CitiPhone lub w Oddziale o zmian´ Limitu Kredytu dla Kart Dodatkowych do wysokoÊci
Limitu Kredytu.

7. Bank obni˝a Limit Kredytu na wniosek Klienta.
8. Bank mo˝e podwy˝szyç Limit Kredytu na wniosek Klienta. Bank zastrzega sobie prawo odmowy podnie-

sienia Limitu Kredytu bez podania przyczyny.
9. Bank udost´pnia mo˝liwoÊç wyp∏aty Êrodków pieni´˝nych w formie przelewu z Rachunku Karty dla Klienta

na dowolny cel. Przedmiotowa wyp∏ata Êrodków pieni´˝nych stanowi Transakcj´ w rozumieniu niniejszego
Regulaminu i podlega sp∏acie i naliczeniu op∏at, prowizji oraz odsetek na zasadach takich jak Transakcja
gotówkowa.

10. Bank, na wniosek Klienta, mo˝e podwy˝szyç wysokoÊç Limitu Kredytu w celu jednorazowej wyp∏aty Êrod-
ków pieni´˝nych w formie przelewu, o której mowa w ust. 9 powy˝ej. W takim wypadku przedmiotowa
Transakcja podlega sp∏acie i naliczeniu op∏at, prowizji oraz odsetek na zasadach takich jak Transakcja
gotówkowa w ramach Planu Sp∏at Ratalnych „Komfort”, o którym mowa w Rozdziale XII niniejszego
Regulaminu. O przedmiotowym podwy˝szeniu wysokoÊci Limitu Kredytu Bank poinformuje Klienta
niezw∏ocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Klienta w sprawie podwy˝szenia Limitu Kredytu.
Klient mo˝e zg∏osiç rezygnacj´ z podniesienia, informujàc o tym Bank poprzez CitiPhone lub w Oddziale,
Klient mo˝e wyraziç rezygnacj´ korzystajàc z formularza rezygnacji dostarczonego przez Bank razem
z potwierdzeniem wykonania Transakcji.

11. W wypadku gdy wyp∏ata Êrodków pieni´˝nych w formie przelewu, o której mowa w ust. 9 powy˝ej, prze-
znaczona jest na dokonanie przez Klienta okresowej zap∏aty rachunków obejmujàcych wydatki zwiàzane
z u˝ytkowaniem domu lub mieszkania (czynsz, fundusz remontowy, ochrona, wywóz nieczystoÊci, podatek
od nieruchomoÊci, op∏ata za u˝ytkowanie wieczyste, op∏ata za gaz, pràd, wod´, ogrzewanie, telewizj´,
Internet, telefon stacjonarny lub komórkowy), op∏at z tytu∏u polis ubezpieczeniowych oraz za nauk´
w szko∏ach, przedmiotowa Transakcja podlega sp∏acie i naliczeniu op∏at, prowizji oraz odsetek na zasadach
takich jak Transakcja bezgotówkowa, z zastrze˝eniem postanowienia ust. 12 poni˝ej.

12. Je˝eli dokonana przez Klienta wyp∏ata Êrodków pieni´˝nych w formie przelewu, o której mowa w ust. 9
powy˝ej, nie spe∏nia warunków, o których mowa w ust. 11 powy˝ej, przedmiotowa Transakcja mo˝e stanowiç
wyp∏at´ na dowolny cel, w szczególnoÊci Transakcja podlegaç b´dzie sp∏acie i naliczeniu op∏at, prowizji
oraz odsetek na zasadach takich jak Transakcja gotówkowa.

13. FunkcjonalnoÊç opisana w ust. 11 dost´pna jest za poÊrednictwem CitiPhone oraz, po uprzedniej aktywacji,
w Serwisie bankowoÊci internetowej Citibank Online. Bank mo˝e odmówiç realizacji lub aktywacji
przelewu o którym mowa w ust. 11 powy˝ej, jeÊli wyp∏ata Êrodków nie spe∏nia kryteriów, o których mowa
w ust. 11 powy˝ej.

Rozdzia∏ V
Op∏aty, prowizje, oprocentowanie

§ 9
1. Bank jest uprawniony do pobierania op∏at i prowizji okreÊlonych w Tabeli Op∏at i Prowizji, oraz odsetek

okreÊlonych w Tabeli Oprocentowania, obowiàzujàcych w dniu zawarcia Umowy. Op∏aty, prowizje i stopy
procentowe mogà ulec zmianie zgodnie z § 10 Regulaminu.

2. Bank obcià˝y Klienta kwotà op∏aty rocznej, okreÊlonej w Tabeli Op∏at i Prowizji, niezw∏ocznie po wydaniu
Karty i uwzgl´dni jà na Wyciàgu udost´pnionym Klientowi.

3. Nale˝ne op∏aty, prowizje oraz odsetki Bank pobiera przez obcià˝enie Rachunku Karty, tak˝e w przypadku,
je˝eli przedmiotowe obcià˝enie spowoduje przekroczenie przyznanego Limitu Kredytu.

4. Bank nalicza odsetki od kwot wszystkich Transakcji w wysokoÊci okreÊlonej w Tabeli Oprocentowania
za ka˝dy dzieƒ, poczàwszy od dnia dokonania Transakcji a˝ do dnia ca∏kowitej sp∏aty Zad∏u˝enia. Odsetki
od Transakcji bezgotówkowych nie sà pobierane, je˝eli Zad∏u˝enie zosta∏o sp∏acone przed up∏ywem
terminu wskazanego na Wyciàgu, przy czym termin ten nie mo˝e byç krótszy ni˝ 24 dni od dnia wysta-
wienia Wyciàgu przez Bank. W przypadku niedokonania sp∏aty Minimalnej Kwoty do Zap∏aty w terminie
wskazanym powy˝ej Bank mo˝e rozpoczàç dochodzenie wierzytelnoÊci.

5. Przyk∏adowe wyliczenie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania i ca∏kowitego kosztu kredytu w rozu-
mieniu art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz.
1081) lub innego przepisu, który go zmieni, uzupe∏ni lub zastàpi, zamieszczone jest w Za∏àczniku nr 4
do Regulaminu. WysokoÊç rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania oraz ca∏kowitego kosztu kredytu
mo˝e ulec zmianie i zale˝y w szczególnoÊci od wysokoÊci Zad∏u˝enia, wysokoÊci stopy procentowej,
terminu sp∏aty Zad∏u˝enia oraz rodzaju Transakcji, których dokonanie wp∏yn´∏o na powstanie Zad∏u˝enia.

§ 10
1. Bank jest uprawniony do zmiany wysokoÊci op∏at i prowizji okreÊlonych w Tabeli Op∏at i Prowizji, lub opro-

centowania Transakcji okreÊlonego w Tabeli Oprocentowania, w przypadku zmiany któregokolwiek z nast´-
pujàcych parametrów:

a) wysokoÊci stóp procentowych krajowego rynku pieni´˝nego;
b) wysokoÊci stopy procentowej rezerwy obowiàzkowej;
c) poziomu jakichkolwiek stóp procentowych ustalanych przez Rad´ Polityki Pieni´˝nej lub Narodowy

Bank Polski;
d) poziomu inflacji, mierzonego wskaênikiem wzrostu cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych;
e) wskaênika kosztów finansowania dzia∏alnoÊci Banku;
f) dochodów Banku z lokowania Êrodków pieni´˝nych;
g) formy lub zakresu wykonywania danej czynnoÊci;
h) WIBOR, LIBOR, EURIBOR.

2. O zmianie wysokoÊci op∏at lub prowizji okreÊlonych w Tabeli Op∏at i Prowizji Bank powiadamia Klienta
poprzez jej niezw∏oczne Udost´pnienie. Klientowi przys∏uguje prawo wypowiedzenia Umowy w najbli˝-
szym terminie wypowiedzenia liczonym od dnia dor´czenia Klientowi zmian Tabeli Op∏at i Prowizji.
W przypadku nieskorzystania z prawa do wypowiedzenia zmian´ t´ uwa˝a si´ za zaakceptowanà przez
Klienta i wià˝àcà strony od dnia wskazanego w zmienionej Tabeli Op∏at i Prowizji. Bank mo˝e przes∏aç
zmian´ Tabeli Op∏at i Prowizji wraz z wyciàgiem z Rachunku Karty.

3. Oprocentowanie Transakcji ustalane jest wed∏ug zmiennej stopy procentowej. O zmianie oprocentowania
Transakcji okreÊlonego w Tabeli Oprocentowania Bank powiadamia Klienta poprzez jej niezw∏oczne
Udost´pnienie. Nowe stawki oprocentowania Transakcji obowiàzujà od daty ich wprowadzenia okreÊlonej
w Tabeli Oprocentowania.

Rozdzia∏ VI
Wyciàgi bankowe i reklamacje

§ 11
1. Bank dokonuje comiesi´cznego Udost´pnienia Wyciàgu listem lub, na ˝àdanie Klienta, w formie elektronicznej.
2. W przypadku stwierdzenia na Wyciàgu niezgodnoÊci salda Klient zwraca si´ do Banku, nie póêniej ni˝

w terminie 14 dni od daty otrzymania Wyciàgu, by ustaliç prawid∏owà wysokoÊç Zad∏u˝enia. W przypadku
nieotrzymania Wyciàgu po zakoƒczeniu danego miesi´cznego okresu rozliczeniowego, Klient zwraca si´
do Banku, by ustaliç prawid∏owà wysokoÊç Zad∏u˝enia, nie póêniej ni˝ 30 dni od dnia zakoƒczenia tego
miesi´cznego okresu rozliczeniowego. Powy˝sze postanowienie nie zwalnia Klienta z obowiàzku dokonania
sp∏aty Minimalnej Kwoty do Zap∏aty w terminie okreÊlonym w § 7 ust. 12.

3. W przypadku wyboru przez Klienta elektronicznej formy comiesi´cznego Udost´pniania Wyciàgu Bank
jest upowa˝niony do Udost´pniania Wyciàgu równie˝ pocztà, bez uprzedniego dodatkowego powiadomienia.

4. Na proÊb´ Klienta z∏o˝onà na Wniosku, za poÊrednictwem Serwisu bankowoÊci internetowej Citibank
Online, CitiPhone lub w Oddziale, Bank mo˝e udost´pniç Wyciàg przez Serwis bankowoÊci internetowej
Citibank Online w postaci us∏ugi Wyciàg Online. Udost´pnienie us∏ugi Wyciàg Online jest równoznaczne
ze wstrzymaniem przesy∏ania wyciàgów w formie papierowej.

5. Bank zastrzega sobie prawo odmowy nadania dost´pu do us∏ugi Wyciàg Online z uzasadnionych przyczyn.
6. Klient ma prawo w ka˝dym czasie zrezygnowaç z us∏ugi Wyciàg Online za poÊrednictwem Serwisu banko-

woÊci internetowej Citibank Online, CitiPhone oraz w Oddziale. Rezygnacja z us∏ugi Wyciàg Online oznacza

6. W przypadku zamówieƒ lub zleceƒ sk∏adanych telefonicznie, listem, przez Internet lub - je˝eli wynika
to z umowy mi´dzy us∏ugodawcà a Klientem - podanie us∏ugodawcy lub sprzedawcy numeru i daty
wa˝noÊci Karty jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta zlecenia dokonania Transakcji.

7. Bank ma prawo odmówiç dokonania Transakcji w przypadku przekroczenia Limitu Kredytu lub w przypadku
podejrzenia, i˝ Transakcja jest dokonywana przez osob´ nieupowa˝nionà.

8. Informacja o Transakcjach dokonanych przez Klienta dost´pna jest dla Klienta za pomocà Serwisu banko-
woÊci internetowej Citibank Online, w CitiPhone i w Oddzia∏ach.

9. Bank nie ponosi odpowiedzialnoÊci za odmow´ dokonania Transakcji z przyczyn niezale˝nych od Banku.
10. Transakcje w walutach obcych sà przeliczane na walut´ rozliczeniowà po kursie organizacji rozliczajàcej

Transakcj´. Gdy waluta Rachunku Karty i waluta rozliczeniowa sà ró˝ne, Transakcje sà przeliczane z
waluty rozliczeniowej na walut´ Rachunku Karty po kursie obowiàzujàcym w cz´Êci detalicznej Banku dla
rozliczeƒ kart kredytowych w chwili ksi´gowania Transakcji na Rachunku Karty. Kurs, po którym
Transakcja zosta∏a rozliczona jest znany dopiero w kolejnym dniu roboczym po zaksi´gowaniu Transakcji.

11. Transakcje sà ksi´gowane na Rachunku Karty niezw∏ocznie po ich dokonaniu, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu
3 Dni Roboczych od dnia otrzymania dokumentów Transakcji od organizacji jà rozliczajàcej. Bank nie
ponosi odpowiedzialnoÊci za termin rozliczenia Transakcji.

12. Klient jest zobowiàzany do sp∏aty co najmniej Minimalnej Kwoty do Zap∏aty, w wysokoÊci wskazywanej na
Wyciàgu. Sp∏ata powinna nastàpiç nie póêniej ni˝ w terminie wskazanym na Wyciàgu, przy czym termin
ten nie mo˝e byç krótszy ni˝ 24 dni od daty wystawienia Wyciàgu przez Bank. Dokonanie wp∏aty na
Rachunek Karty przed datà wystawienia Wyciàgu nie zwalnia Klienta od obowiàzku sp∏aty co najmniej
Minimalnej Kwoty do Zap∏aty, w wysokoÊci wskazanej na Wyciàgu. Klient sp∏aca ca∏oÊç Zad∏u˝enia
najpóêniej nast´pnego dnia po up∏ywie okresu wypowiedzenia Umowy.

13. W przypadku uchybienia postanowieniom ust. 12 Bank zastrzega sobie prawo do podejmowania wzgl´dem
Klienta czynnoÊci windykacyjnych zmierzajàcych do zapewnienia dobrowolnego uregulowania zaleg∏oÊci.
Bank mo˝e podejmowaç nast´pujàce czynnoÊci windykacyjne: monity telefoniczne, monity listowne oraz
inne czynnoÊci podejmowane poza siedzibà Banku. Za ka˝dà z podj´tych czynnoÊci windykacyjnych Bank
mo˝e naliczaç op∏aty w wysokoÊci okreÊlonej w Tabeli Op∏at i Prowizji. Naliczone op∏aty za czynnoÊci
windykacyjne powi´kszajà Minimalnà Kwot´ do Zap∏aty i sà wymagane razem z nià w terminie wskazanym
na wyciàgu.

14. Klient, po wystawieniu Wyciàgu, mo˝e dokonaç wczeÊniejszej sp∏aty Zad∏u˝enia przed terminem wskazanym
na Wyciàgu. Sp∏ata, z zastrze˝eniem ust. 19, zostanie zaliczona na poczet sp∏aty kwoty Zad∏u˝enia. Klient
nie b´dzie zobowiàzany do zap∏aty odsetek od kwoty sp∏aconego Zad∏u˝enia po jego sp∏acie przed
terminem wskazanym na Wyciàgu.

15. Klient mo˝e dokonaç sp∏aty Zad∏u˝enia lub jego cz´Êci gotówkà we wskazanych przez Bank Oddzia∏ach
lub bankomatach, poleceniem przelewu lub za pomocà polecenia zap∏aty.

16. Bank niezw∏ocznie rozlicza sp∏aty Zad∏u˝enia.
17. Za dat´ sp∏aty Zad∏u˝enia przyjmuje si´ dzieƒ wp∏ywu Êrodków pieni´˝nych na rachunek wskazany przez Bank.
18. Bank ma prawo do potràcenia swoich wymagalnych wierzytelnoÊci z tytu∏u Zad∏u˝enia z wymagalnych

wierzytelnoÊci Klienta wobec Banku, niezale˝nie od waluty, w jakiej sà wyra˝one, wynikajàcych z wszystkich
umów rachunków bankowych posiadanych przez Klienta w Banku, w tym rachunków lokat terminowych.

19. Wszelkie kwoty sp∏acone lub uzyskane przez Bank w zwiàzku z Umowà sà zaliczane na poczet wymagal-
nego Zad∏u˝enia wskazanego na Wyciàgu, w nast´pujàcej kolejnoÊci:
- odsetki;
- prowizje i op∏aty;
- kwota Zad∏u˝enia z tytu∏u Transakcji gotówkowych z zastrze˝eniem ust. 20 poni˝ej;
- kwota Zad∏u˝enia z tytu∏u Transakcji bezgotówkowych z zastrze˝eniem ust. 20 poni˝ej.

20. W przypadku gdy na Rachunku Karty sà Transakcje oprocentowane w ró˝nej wysokoÊci w pierwszej
kolejnoÊci sp∏acane jest Zad∏u˝enie z tytu∏u Transakcji gotówkowych i bezgotówkowych o ni˝szym opro-
centowaniu.

21. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania Transakcji zwiàzanych z krajami lub podmiotami
obj´tymi mi´dzynarodowymi sankcjami lub embargami, w szczególnoÊci ustanowionymi przez UE, USA
lub ONZ. Bank do∏o˝y wszelkich staraƒ w celu niezw∏ocznego poinformowania Klienta o takiej odmowie.

22. W przypadku Kart typu: Karta Kredytowa Citibank-BP, Karta Kredytowa Citibank-LOT i Karta Kredytowa
Citibank-Plus, Bank przelicza kwoty Transakcji bezgotówkowych z wy∏àczeniem przelewów z Karty,
o których mowa w § 8 ust. 11, na dodatkowe korzyÊci w programach lojalnoÊciowych dotyczàcych
powy˝szych Kart, wydawanych we wspó∏pracy z partnerami zewn´trznymi. Przeliczenie nast´puje
odpowiednio na: punkty w programie BP Partnerclub, mile premiowe w programie Miles & More lub punkty
w programie 5Plus. Bank ma prawo przeliczaç na punkty lub mile premiowe równie˝ kwoty innych
Transakcji, o czym Bank poinformuje odr´bnie w formie komunikatu na swojej stronie internetowej
www.online.citibank.pl oraz w materia∏ach promocyjnych, dost´pnych w szczególnoÊci w Oddzia∏ach.

23. Przeliczenie kwot Transakcji na punkty lub mile premiowe, o którym mowa w ust. 22 powy˝ej, nast´puje
nie rzadziej ni˝ raz w miesiàcu i jest rezultatem dzielenia kwoty Transakcji przez wskaênik wyznaczony
przez Bank i publikowany na stronie internetowej Banku www.online.citibank.pl oraz w materia∏ach
promocyjnych, dost´pnych w szczególnoÊci w Oddzia∏ach.

24. Pozosta∏e zasady naliczania punktów lub mil premiowych w programach lojalnoÊciowych, o których mowa
w ust. 22 i 23 powy˝ej, opisane sà na stronie internetowej Banku www.online.citibank.pl oraz w
materia∏ach promocyjnych, dost´pnych w szczególnoÊci w Oddzia∏ach.

§ 8
1. Ka˝da Transakcja zmniejsza dost´pny Limit Kredytu. Limit Kredytu jest odnawialny i ka˝da sp∏ata zwi´ksza

dost´pny Limit Kredytu o kwot´ dokonanej sp∏aty. Wp∏aty przewy˝szajàce Zad∏u˝enie zwi´kszajà dost´pne
Êrodki na Rachunku Karty, ale nie zwi´kszajà przyznanego Limitu Kredytu i nie podlegajà oprocentowaniu.
Wszelkie nadp∏aty mogà byç przeznaczone na poczet przysz∏ego Zad∏u˝enia.

2. Dost´pny Limit Kredytu dla Karty Dodatkowej odnawiany jest automatycznie w cyklu miesi´cznym,
tj. w kolejnym dniu po wystawieniu Wyciàgu.

3. Klient jest zobowiàzany do kontroli wysokoÊci swojego aktualnego Zad∏u˝enia wobec Banku. W przypadku
przekroczenia Limitu Kredytu Klient jest zobowiàzany do niezw∏ocznego dokonania sp∏aty kwoty, o którà
Limit Kredytu zosta∏ przekroczony. Bank ma prawo do tymczasowego zablokowania wszystkich Kart
posiadanych przez Klienta, w tym Kart Dodatkowych, do czasu sp∏acenia przez Klienta kwoty, o którà
Limit Kredytu zosta∏ przekroczony. Dokonanie sp∏aty nie wy∏àcza mo˝liwoÊci skorzystania przez Bank
z uprawnieƒ przewidzianych w Umowie, w∏àcznie z mo˝liwoÊcià jej wypowiedzenia. Bank ma prawo do
obcià˝enia Rachunku Karty op∏atà za przekroczenie Limitu Kredytu w wysokoÊci okreÊlonej w Tabeli Op∏at
i Prowizji.

4. Przy ustalaniu, czy Limit Kredytu zosta∏ przekroczony, uwzgl´dnia si´ sum´ wszystkich Transakcji doko-
nanych przez Klienta, ∏àcznie z Transakcjami dokonanymi przy u˝yciu Kart Dodatkowych, kwot´ miesi´cz-
nych rat w ramach Planu Sp∏at Ratalnych „Komfort” oraz sum´ nale˝nych i niezap∏aconych Bankowi op∏at
i prowizji okreÊlonych w Tabeli Op∏at i Prowizji oraz odsetek okreÊlonych w Tabeli Oprocentowania.

5. Bank jest uprawniony do obni˝enia, bez zgody Klienta, wysokoÊci limitów i ograniczeƒ okreÊlonych w Tabeli
Limitów Transakcji w przypadku nieterminowej sp∏aty nale˝noÊci lub stwierdzenia zagro˝enia ich termi-
nowej sp∏aty. Bank niezw∏ocznie informuje Klienta o powy˝szej zmianie. Bank jest uprawniony do obni˝enia,
bez zgody Klienta, wysokoÊci Limitu Kredytu w przypadku nieterminowej sp∏aty nale˝noÊci lub utraty
przez Klienta zdolnoÊci kredytowej do sp∏aty kredytu w wysokoÊci Limitu Kredytu. Bank niezw∏ocznie
informuje Klienta o obni˝eniu Limitu Kredytu.

6. Bank mo˝e podwy˝szyç wysokoÊç Limitu Kredytu, informujàc niezw∏ocznie Klienta o tym fakcie. Je˝eli
Klient ograniczy∏ Limit Kredytu dla Karty Dodatkowej dla danej Karty Dodatkowej, taki Limit Kredytu
dla Karty Dodatkowej nie zostanie podwy˝szony. Je˝eli Klient nie ograniczy∏ Limitu Kredytu dla Karty
Dodatkowej dla danej Karty Dodatkowej, podwy˝szony Limit Kredytu dost´pny b´dzie równie˝ dla U˝yt-
kownika tej Karty Dodatkowej. Klient mo˝e si´ sprzeciwiç podwy˝szeniu Limitu Kredytu lub Limitu Kredytu



3. Klient nadaje i zmienia numer CitiPhone PIN przez CitiPhone.
4. U˝ycie numeru Karty i CitiPhone PIN przy sk∏adaniu telefonicznych zleceƒ Transakcji stanowi potwierdzenie

tych zleceƒ i upowa˝nienie dla Banku do ich wykonania i obcià˝enia Rachunku Karty. Powy˝sze upowa˝-
nienie jest wià˝àce dla Banku tak˝e w przypadku, gdy telefoniczne zlecenie zosta∏o wydane przez osob´
innà ni˝ Klient, o ile poda∏a ona prawid∏owy numer Karty i CitiPhone PIN.

5. Bank ma prawo do niewykonania telefonicznego zlecenia Klienta, je˝eli zachodzi podejrzenie, ˝e zlecenie
to zosta∏o z∏o˝one przez osob´ nieupowa˝nionà. W takim przypadku Bank jest uprawniony do skontakto-
wania si´ z Klientem w celu uzyskania dodatkowego potwierdzenia z∏o˝onego zlecenia.

6. Z zastrze˝eniem ust. 5 powy˝ej Bank realizuje zlecenie Klienta najpóêniej w nast´pnym Dniu Roboczym
od daty z∏o˝enia zlecenia.

7. W przypadku sporów dotyczàcych prawid∏owoÊci ustnej weryfikacji Klienta dokonanej w ramach us∏ugi
CitiPhone dowodem rozstrzygajàcym b´dzie zapis przedmiotowej rozmowy na noÊniku elektromagnetycznym.

§ 15
Bank zastrzega sobie prawo do:

a) nagrywania za pomocà elektronicznych noÊników informacji wszystkich rozmów telefonicznych
z Bankiem oraz do wykorzystywania takich nagraƒ do celów dowodowych;

b) telefonicznego porozumiewania si´ z Klientem bez uprzedniego powiadamiania go o takim zamiarze.

Rozdzia∏ IX
Serwis bankowoÊci internetowej Citibank Online

§ 16
1. W zakresie obs∏ugi Karty Klient oraz U˝ytkownik mo˝e korzystaç z Serwisu bankowoÊci internetowej

Citibank Online. Serwis bankowoÊci internetowej Citibank Online zostaje uaktywniony wraz z wydaniem Karty.
2. Za pomocà Serwisu bankowoÊci internetowej Citibank Online Klient lub U˝ytkownik mo˝e, w szczególnoÊci:

a) uzyskiwaç informacje o stanach i operacjach na Rachunku Karty,
b) przeprowadzaç Transakcje, oraz
c) sk∏adaç reklamacje i zapytania.

Szczegó∏owe informacje dotyczàce funkcjonalnoÊci systemu dost´pnych w Serwisie bankowoÊci internetowej
Citibank Online opisane sà we w∏aÊciwych kategoriach tematycznych serwisu.
3. Bank nie ponosi odpowiedzialnoÊci za brak dost´pu do Serwisu bankowoÊci internetowej Citibank Online

z przyczyn niezale˝nych od Banku.
4. Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezale˝nych od Banku, Bank ma prawo

czasowo zaprzestaç Êwiadczenia dost´pu do Serwisu bankowoÊci internetowej Citibank Online na okres
konieczny do usuni´cia zaistnia∏ych zagro˝eƒ lub nieprawid∏owoÊci.

5. W razie stwierdzenia nieprawid∏owoÊci w korzystaniu z Serwisu bankowoÊci internetowej Citibank Online,
w szczególnoÊci wystàpienia okolicznoÊci, które mog∏yby naraziç na szkod´ interesy Klienta lub Banku,
Bank ma prawo zablokowaç dost´p do Serwisu bankowoÊci internetowej Citibank Online na czas okreÊlony
przez Bank.

6. Korzystanie z Serwisu bankowoÊci internetowej Citibank Online przez Klienta wymaga u˝ycia odpowiednich
urzàdzeƒ oraz oprogramowania umo˝liwiajàcego uzyskanie przez Klienta dost´pu do stron internetowych
Banku.

7. Sposób funkcjonowania i obs∏ugi Serwisu bankowoÊci internetowej Citibank Online opisany jest w odpo-
wiednich instrukcjach obs∏ugi dost´pnych na stronach internetowych Banku. Instrukcje, o których mowa
w poprzednim zdaniu, okreÊlajà szczegó∏owe zasady elektronicznej identyfikacji Klienta lub U˝ytkownika
oraz zasady post´powania Klienta w zwiàzku z dost´pem do Rachunku Karty za pomocà Serwisu bankowoÊci
internetowej Citibank Online.

8. Klient oraz U˝ytkownik(cy) zobowiàzany(i) jest(sà) do zachowania w tajemnicy jakichkolwiek informacji,
których ujawnienie mo˝e spowodowaç brak skutecznoÊci mechanizmów zapewniajàcych bezpieczeƒstwo
operacji zlecanych za pomocà Serwisu bankowoÊci internetowej Citibank Online, w szczególnoÊci Kodu
Identyfikacyjnego.

9. W przypadku ujawnienia przez Klienta lub U˝ytkownika informacji, o których mowa w ust. 8 powy˝ej,
osobom trzecim oraz dokonania przez osoby trzecie jakichkolwiek operacji przy u˝yciu Serwisu bankowoÊci
internetowej Citibank Online przedmiotowe operacje obcià˝ajà wy∏àcznie Klienta.

10. Klient mo˝e w ka˝dym czasie z∏o˝yç poprzez CitiPhone lub w Oddziale Banku zlecenie niezw∏ocznego
zablokowania dost´pu do Serwisu bankowoÊci internetowej Citibank Online.

11. Trzykrotne podanie nieprawid∏owego Kodu Identyfikacyjnego powoduje natychmiastowe, automatyczne
zablokowanie dost´pu do Serwisu bankowoÊci internetowej Citibank Online przez Bank.

12. WysokoÊç op∏at pobieranych za korzystanie z Serwisu bankowoÊci internetowej Citibank Online okreÊlona
jest w Tabeli Op∏at i Prowizji.

13. Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa Bank ustanawia limit wartoÊci dokonywanych dziennie Transakcji za
poÊrednictwem Serwisu bankowoÊci internetowej Citibank Online. Dzienne limity Transakcji sà okreÊlone
w Tabeli Limitów Transakcji. W uzasadnionych przypadkach, a tak˝e na wniosek Klienta, niezale˝nie
od limitów Transakcji okreÊlonych w Tabeli Limitów Transakcji, Bank zastrzega sobie mo˝liwoÊç indywi-
dualnej zmiany dziennego limitu Transakcji. Bank mo˝e równie˝, w uzasadnionych przypadkach, dokonaç
zmiany dziennego limitu transakcji na wniosek Klienta.

14. Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa Bank zastrzega sobie prawo przerwania po∏àczenia z Klientem po up∏ywie
5 minut od momentu dokonania przez niego ostatniej czynnoÊci.

15. Bank zastrzega sobie prawo odmowy udost´pnienia Serwisu bankowoÊci internetowej Citibank Online bez
podania przyczyn.

16. Klient zobowiàzuje si´ korzystaç z Serwisu bankowoÊci internetowej Citibank Online zgodnie z obowiàzu-
jàcymi przepisami prawa, w tym niniejszego Regulaminu. Wykorzystanie Serwisu bankowoÊci internetowej
Citibank Online niezgodnie z prawem mo˝e byç podstawà do wypowiedzenia Umowy.

17. Klient wyra˝a zgod´ na otrzymanie od Banku programów i plików komputerowych niezb´dnych w ocenie
Banku do korzystania z Serwisu bankowoÊci internetowej Citibank Online.

18. Informacje o zmianach w zakresie us∏ug w ramach Serwisu bankowoÊci internetowej Citibank Online oraz
o terminie ich wprowadzenia dost´pne sà na stronach internetowych Banku lub b´dà przes∏ane do Klienta
pocztà elektronicznà na podany adres konta e-mail.

Rozdzia∏ X
Us∏uga CitiAlerts

§ 17
1. Klient mo˝e skorzystaç z us∏ugi CitiAlerts. Us∏uga CitiAlerts polega na przesy∏aniu Klientowi wiadomoÊci

SMS i/lub wiadomoÊci elektronicznych (wiadomoÊci e-mail) na podany przez niego numer telefonu
komórkowego i/lub adres e-mail, zawierajàcych informacje wskazane przez Klienta podczas aktywacji lub
modyfikacji ustawieƒ us∏ugi CitiAlerts, m.in. o:
a) stanie Rachunku Karty;
b) szczegó∏ach sp∏aty Zad∏u˝enia.

2. Aktywacji lub modyfikacji ustawieƒ us∏ugi CitiAlerts mo˝na dokonywaç po zalogowaniu do Serwisu
bankowoÊci internetowej Citibank Online lub w CitiPhone albo w Oddzia∏ach Banku.

3. WiadomoÊci, w zale˝noÊci od typu przekazywanej informacji, wysy∏ane sà w trybie dziennym lub w czasie
rzeczywistym.

4. WiadomoÊci generowane w trybie dziennym wysy∏ane sà od wtorku do soboty (z wy∏àczeniem dni poÊwià-
tecznych). Wysy∏ka wiadomoÊci nastàpi nie póêniej ni˝ w drugim Dniu Roboczym po operacji powodujàcej
wygenerowanie wiadomoÊci.

5. WiadomoÊci generowane w czasie rzeczywistym wysy∏ane sà po operacji powodujàcej wygenerowanie
wiadomoÊci, ka˝dego dnia tygodnia.

automatyczne przywrócenie przesy∏ania Wyciàgu listem zwyk∏ym.
7. Wyciàg Online jest dost´pny wy∏àcznie po jego zarejestrowaniu w sposób okreÊlony przez Bank.
8. Bank zobowiàzuje si´ do udost´pniania Wyciàgu Online najpóêniej w drugim Dniu Roboczym po terminie

jego wygenerowania, o ile zg∏oszenie woli korzystania z us∏ugi Wyciàg Online nastàpi∏o co najmniej na
dwa Dni Robocze przed tym terminem. W przeciwnym razie us∏uga Wyciàg Online zacznie byç Êwiadczona
od nast´pnego cyklu generowania Wyciàgu. O udost´pnieniu Wyciàgu Online Bank informuje Klienta
w drodze elektronicznej najpóêniej drugiego Dnia Roboczego po terminie jego generacji. Wyciàg Online
uznaje si´ za dor´czony Klientowi z chwilà Udost´pnienia go przez Bank w Serwisie bankowoÊci
internetowej Citibank Online. Bank nie ponosi odpowiedzialnoÊci za wszelkie opóênienia lub brak dost´pu
do us∏ugi Wyciàg Online z przyczyn niezale˝nych od Banku. Bank ma prawo zawiesiç dost´p do us∏ugi
Wyciàg Online na okres konieczny do usuni´cia zaistnia∏ych zagro˝eƒ lub nieprawid∏owoÊci.

9. Bank nie ponosi odpowiedzialnoÊci za jakiekolwiek zmiany dokonane w treÊci Wyciàgu przez Klienta.
Wszelkie zmiany w treÊci Wyciàgu dokonane przez Klienta powodujà uniewa˝nienie Wyciàgu w formie
elektronicznej jako dokumentu bankowego.

10. Bank ma prawo zawieszenia Udost´pniania Klientom Wyciàgu, Wyciàgu Online lub powiadomieƒ o wysta-
wieniu Wyciàgu Online wy∏àcznie z wa˝nych przyczyn, w szczególnoÊci w przypadku braku zmiany salda
Rachunku Karty, lub powzi´cia przez Bank uzasadnionego podejrzenia niebezpieczeƒstwa ujawnienia
informacji obj´tych tajemnicà bankowà osobie trzeciej.

11. Klient mo˝e upowa˝niç Bank do przesy∏ania odpowiedzi na zg∏oszone zapytanie zwiàzane z Rachunkiem
Karty za pomocà wiadomoÊci tekstowych SMS na podany przez Klienta numer telefonu komórkowego.
Us∏uga ta jest oferowana przez Bank we wspó∏pracy z firmà telekomunikacyjnà Polkomtel S.A. Klient,
upowa˝niajàc Bank do przesy∏ania odpowiedzi na zg∏oszone zapytanie za pomocà wiadomoÊci tekstowych
SMS, wyra˝a zgod´ na przekazywanie przez Bank do Polkomtel S.A. wy˝ej wymienionych informacji
w celu ich przes∏ania na wskazany przez Klienta numer telefonu w formie wiadomoÊci SMS.

12. Klient mo˝e sk∏adaç reklamacje zgodnie z postanowieniami Umowy. Na z∏o˝onà reklamacj´ Bank udzieli
odpowiedzi telefonicznie, w formie pisemnej, za pomocà wiadomoÊci e-mail lub SMS.

13. Wszelkie reklamacje mogà byç sk∏adane pisemnie, faksem, elektronicznie, telefonicznie oraz osobiÊcie
w Oddzia∏ach. Bank mo˝e za˝àdaç pisemnego potwierdzenia reklamacji.

14. Bank rozpatruje reklamacje niezw∏ocznie.
15. Bank mo˝e niezw∏ocznie po przyj´ciu zg∏oszenia reklamacji podjàç decyzj´ o uznaniu Rachunku Karty

kwotà b´dàcà jej przedmiotem. JeÊli Bank stwierdzi, ˝e reklamacja jest nieuzasadniona, Bank ma prawo
obcià˝yç ponownie Rachunek Karty kwotà b´dàcà jej przedmiotem, powi´kszonà o wysokoÊç op∏at i prowizji
okreÊlonych w Tabeli Op∏at i Prowizji oraz odsetek okreÊlonych w Tabeli Oprocentowania. Bank nie pobiera
op∏at z tytu∏u zg∏oszenia przez Klienta nieuzasadnionej reklamacji.

Rozdzia∏ VII
Ochrona Karty, zakres odpowiedzialnoÊci

§ 12
1. Klient i/lub U˝ytkownik jest zobowiàzany do ochrony Karty przed jej utratà lub zniszczeniem oraz ochrony

Kodu Identyfikacyjnego z zachowaniem nale˝ytej starannoÊci.
2. Karta nie mo˝e byç przechowywana razem z Kodem Identyfikacyjnym.
3. Karta i Kod Identyfikacyjny nie mogà byç udost´pniane osobom nieuprawnionym.
4. Numer Karty mo˝e byç udost´pniony wy∏àcznie w celu dokonania Transakcji zgodnie z warunkami Umowy

albo zg∏oszenia faktu zgubienia, kradzie˝y lub zniszczenia Karty.
5. W przypadku ujawnienia Kodu Identyfikacyjnego osobie trzeciej nale˝y taki fakt niezw∏ocznie zg∏osiç

Bankowi w celu dokonania zmiany tego kodu.
6. Klient lub U˝ytkownik zobowiàzany jest niezw∏ocznie zg∏osiç poprzez CitiPhone lub w Oddziale utrat´ lub

zniszczenie Karty.
7. Do zg∏oszenia utraty lub zniszczenia Karty lub zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 5 powy˝ej, uprawieni sà:

a) Klient - w stosunku do Karty G∏ównej oraz Kart Dodatkowych;
b) U˝ytkownik - w stosunku do Karty Dodatkowej.

8. Bank potwierdza w formie pisemnej lub przez CitiPhone przyj´cie zg∏oszenia utraty lub zniszczenia Karty,
a tak˝e zg∏oszenia ujawnienia Kodu Identyfikacyjnego.

9. Bank dokonuje Zastrze˝enia niezw∏ocznie po otrzymaniu zg∏oszenia utraty Karty.
10. Po dokonaniu Zastrze˝enia, o ile dyspozycja osoby zastrzegajàcej nie stanowi inaczej, Bank wydaje nowà Kart´.
11. W przypadku odzyskania uprzednio zastrze˝onej Karty Klient jest zobowiàzany do niezw∏ocznego

zniszczenia Karty lub zwrotu Karty do Banku. Zniszczenie Karty winno nastàpiç w sposób uniemo˝liwia-
jàcy korzystanie z niej.

12. Klienta obcià˝ajà Transakcje dokonane przez osoby, którym Klient udost´pni∏ Kart´ lub ujawni∏ Kod
Identyfikacyjny.

13. Karta, z uwzgl´dnieniem zakresu ochrony wynikajàcego z powszechnie obowiàzujàcych przepisów prawa,
dodatkowo obj´ta jest bezp∏atnie ochronà Transakcji polegajàcà na:
a) rozszerzonej odpowiedzialnoÊci Banku, okreÊlonej w ust. 14 poni˝ej,
b) umieszczeniu (na ˝àdanie Klienta) zdj´cia i kopii podpisu Klienta na awersie Karty,
c) systemie wczesnego ostrzegania (chroniàcego Klienta przed u˝yciem Karty przez osoby nieupo-

wa˝nione).
14. JeÊli szkody Klienta wynikajàce z utraty Karty poniesione w ciàgu 48 godzin (Karta bez zdj´cia) i 72 godzin

(Karta ze zdj´ciem) przed Zastrze˝eniem sà wy˝sze ni˝ 100 z∏, Bank pokryje szkod´ w cz´Êci przekracza-
jàcej 100 z∏, chyba ˝e do Transakcji dosz∏o z winy Klienta. W przypadku Karty Kredytowej Citibank Platinum
Bank pokryje szkod´ równie˝ w kwocie do 100 z∏, a ochrona dla Karty bez zdj´cia rozciàga si´ na 72 godziny
przed zastrze˝eniem Karty. Rozszerzona odpowiedzialnoÊç Banku nie obejmuje utraconych korzyÊci oraz
szkód z tytu∏u Transakcji dokonywanych przez osoby nieuprawnione przy u˝yciu Kodu Identyfikacyjnego,
jeÊli by∏y one wynikiem zawinionego dzia∏ania lub zaniechania Klienta.

15. Bank nie odpowiada za dyspozycje dokonane przez osoby nieupowa˝nione, w przypadku prawid∏owego
podania przez nie w∏aÊciwego Kodu Identyfikacyjnego b´dàcego wynikiem zawinionego dzia∏ania lub
zaniechania Klienta lub U˝ytkownika.

16. Klienci posiadajàcy Kart´ G∏ównà typu Karta Kredytowa Citibank Platinum obj´ci sà nieodp∏atnie us∏ugami
typu assistance oraz serwisem concierge, zgodnie ze „Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia Assistance
Karty Kredytowej Citibank Platinum” oraz „Zasadami Wykonywania Âwiadczeƒ Concierge i Informacyj-
nych” dla tych us∏ug, uregulowanymi odr´bnie. Posiadacze Karty G∏ównej typu Karta Kredytowa Citibank
Gold obj´ci sà nieodp∏atnie us∏ugami typu assistance zgodnie ze „Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia
Assistance Karty Kredytowej Citibank Gold” dla tych us∏ug, uregulowanymi odr´bnie. Klient przyjmuje
do wiadomoÊci, i˝ warunkiem niezb´dnym za∏atwienia spraw reklamacyjnych dotyczàcych wy˝ej wymie-
nionych us∏ug jest przekazanie przez Bank firmie zewn´trznej Êwiadczàcej us∏ugi assistance oraz serwis
concierge danych osobowych w zakresie niezb´dnym do wyjaÊnienia reklamacji wniesionej przez Klienta.

§ 13
Bank zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach do zablokowania Karty w trybie natychmiasto-
wym, w szczególnoÊci w przypadku powzi´cia przez Bank uzasadnionego podejrzenia u˝ywania Karty przez
osob´ nieuprawnionà, powzi´cia przez Bank uzasadnionego podejrzenia niebezpieczeƒstwa ujawnienia infor-
macji obj´tych tajemnicà bankowà osobie trzeciej albo ra˝àcego naruszenia przez Klienta innych istotnych
zobowiàzaƒ wobec Banku. Po zablokowaniu Karty Bank niezw∏ocznie podejmie prób´ skontaktowania si´
z Klientem.

Rozdzia∏ VIII
Zlecenia i instrukcje telefoniczne

§ 14
1. Bank udost´pnia Klientom ca∏odobowà us∏ug´ CitiPhone.
2. Korzystanie przez Klienta z CitiPhone wymaga u˝ycia telefonu pracujàcego w trybie wybierania tonowego

oraz uzyskania po∏àczenia z odpowiednim numerem wskazanym przez Bank.



a) niezap∏acenia przez Klienta, w terminie wskazanym na Wyciàgu, przy czym termin ten nie mo˝e byç
krótszy ni˝ 24 dni od wystawienia Wyciàgu, pe∏nych Minimalnych Kwot do Zap∏aty za co najmniej
2 okresy rozliczeniowe, po uprzednim pisemnym wezwaniu Klienta do zap∏aty zaleg∏ych kwot w terminie
nie krótszym ni˝ 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem wypowiedzenia Umowy;

b) naruszenia przez Klienta istotnych postanowieƒ Umowy;
c) przekroczenia przez Klienta Limitu Kredytu;
d) utraty przez Klienta zdolnoÊci kredytowej do sp∏aty kredytu w wysokoÊci Limitu Kredytu;
e) zaprzestania prowadzenia przez Bank dzia∏alnoÊci obj´tej Regulaminem i Umowà.

3. Wypowiedzenie jest dokonywane przez Bank w formie pisemnej.
4. W przypadku wypowiedzenia Umowy Klient nie mo˝e zwi´kszaç swojego Zad∏u˝enia wobec Banku z tytu∏u

Umowy, niezw∏ocznie zwraca Kart´ G∏ównà wraz z Kartami Dodatkowymi, a ca∏e Zad∏u˝enie sp∏aca najpóêniej
nast´pnego dnia po up∏ywie okresu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia Bank mo˝e
niezw∏ocznie zastrzec Kart´ G∏ównà wraz z Kartami Dodatkowymi.

5. W uzasadnionych przypadkach Bank mo˝e jednoczeÊnie z momentem wypowiedzenia Umowy zablokowaç
Kart´ G∏ównà wraz z Kartami Dodatkowymi. W okresie wypowiedzenia Klient jest zobowiàzany do wska-
zania Bankowi rachunku bankowego w∏aÊciwego dla uznania Êrodkami wszelkich nadp∏at na Rachunku
Karty Klienta.

6. Je˝eli koniec 30-dniowego terminu wypowiedzenia o którym mowa w ust. 1 i 2 przypadnie na sobot´, okres
wypowiedzenia ulegnie przed∏u˝eniu i up∏ynie z koƒcem nast´pnego dnia roboczego przypadajàcego po tym dniu.

Rozdzia∏ XIV
Postanowienia koƒcowe

§ 21
1. Bank przekazuje w przypadkach okreÊlonych w Prawie bankowym oraz w ustawie z dnia 14 lutego 2003 r.

o udost´pnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. Nr 50, poz. 424, z póên. zm.) dane osobowe Klientów
do biur informacji gospodarczej, w zakresie zobowiàzaƒ wynikajàcych z umów zawartych z Bankiem,
je˝eli ∏àczna ich wartoÊç przekracza 200 z∏, sà wymagalne co najmniej od 60 dni i up∏ynà∏ co najmniej
miesiàc od wys∏ania Klientowi wezwania do zap∏aty.

2. Bank mo˝e zbyç wierzytelnoÊci wynikajàce z Umowy na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego, zgodnie
z postanowieniami art. 92c Prawa bankowego. W przypadku sprzeda˝y wierzytelnoÊci Klient podda si´
egzekucji na rzecz tego funduszu.

§ 22
W przypadku wystawienia przez Bank bankowego tytu∏u egzekucyjnego w rozumieniu Prawa bankowego
(BTE) wobec Klienta odsetki naliczone z tytu∏u Zad∏u˝enia niesp∏aconego w terminie podlegajà kapitalizacji
i zsumowaniu z kwotà kapita∏u. Bank nalicza od kwoty wymagalnego Zad∏u˝enia odsetki w wysokoÊci okreÊlonej
w Tabeli Oprocentowania za okres od dnia wystawienia BTE do dnia ca∏kowitej sp∏aty Zad∏u˝enia.

§ 23
1. Klient jest zobowiàzany do ka˝dorazowego, niezw∏ocznego informowania Banku o wszelkich zmianach

Danych Osobowych, w szczególnoÊci telefonów i adresów, w tym adresów internetowych, a tak˝e zmianie
êróde∏ uzyskiwania dochodu oraz istotnym pogorszeniu si´ sytuacji finansowej Klienta.

2. Bank zastrzega sobie prawo odmowy ustanowienia adresu korespondencyjnego na skrytk´ pocztowà.
3. U˝ytkownik oraz Klient sà zobowiàzani do ka˝dorazowego, niezw∏ocznego informowania Banku o wszelkich

zmianach Danych Osobowych U˝ytkownika, w szczególnoÊci telefonów.
4. W przypadku nienale˝ytego wykonywania lub niewykonywania przez Klienta cià˝àcych na nim zobowiàzaƒ

z tytu∏u Umowy co do niezw∏ocznego informowania Banku o wszelkich zmianach Danych Osobowych
Bank ma prawo do podj´cia czynnoÊci majàcych na celu doprowadzenie do aktualizacji tych Danych.

5. Klienci posiadajàcy Kart´ G∏ównà typu Karta Kredytowa Citibank Platinum obj´ci sà ofertà Klubu Karty
Kredytowej Citibank Platinum, zwanego równie˝ Klubem Citibank Platinum. Bank b´dzie informowa∏ o tej
ofercie Klientów posiadajàcych Kart´ G∏ównà typu Karta Kredytowa Citibank Platinum w odr´bnym trybie.

6. Wszelkie kwoty nale˝ne od Banku w jakiejkolwiek walucie sà p∏atne wy∏àcznie w Banku na terenie Rzeczy-
pospolitej Polskiej, a zobowiàzania wynikajàce z Umowy lub innych umów zawartych przez Bank i Klienta,
w których treÊci Regulamin zosta∏ powo∏any, podlegajà prawu polskiemu (w tym Prawu bankowemu i przepisom
w zakresie obrotu dewizowego).

§ 24
Z uwzgl´dnieniem ograniczeƒ wynikajàcych z bezwzgl´dnie obowiàzujàcych przepisów prawa Bank nie
odpowiada za jakiekolwiek szkody wyrzàdzone przez inny bank uczestniczàcy w realizacji transakcji bàdê
wynikajàce z zak∏óceƒ w komunikacji z Klientem, jak równie˝ z b∏´dnych lub niekompletnych dyspozycji lub
innych poleceƒ Klienta.

§ 25
Bank ponosi odpowiedzialnoÊç za szkod´, którà poniós∏ Klient, w granicach dopuszczalnych przez powszechnie
obowiàzujàce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa.

§ 26
Wszelkie spory powsta∏e w zwiàzku z wykonywaniem Umowy, nierozwiàzane za porozumieniem stron, poddane
zostanà rozstrzygni´ciu przez w∏aÊciwy polski sàd powszechny.

§ 27
1. Bank jest upowa˝niony do jednostronnej zmiany Regulaminu wy∏àcznie z wa˝nych przyczyn, w tym

w szczególnoÊci w przypadku:
a) zmiany bàdê wprowadzenia nowych przepisów prawa regulujàcych dzia∏ania Banku;
b) zmiany zakresu, formy lub wprowadzenia nowych us∏ug oferowanych Klientowi w ramach Umowy;
c) dostosowania do zmian w systemach informatycznych Banku;
d) wprowadzenia korzystnych dla Klienta funkcjonalnoÊci Êwiadczonych us∏ug.

2. Bank b´dzie niezw∏ocznie informowa∏ Klienta o ka˝dej zmianie Regulaminu przed datà wejÊcia w ˝ycie
nowego Regulaminu. Bank przeÊle niezw∏ocznie na ostatni wskazany przez Klienta adres do koresponden-
cji pe∏ny tekst Regulaminu lub zmienione zapisy Regulaminu. W przypadku niezaakceptowania zmiany
Regulaminu Klient ma prawo do wypowiedzenia Umowy w najbli˝szym terminie wypowiedzenia liczonym
od dnia dor´czenia Klientowi zmiany Regulaminu. W przypadku nieskorzystania z prawa do wypowiedzenia
zmian´ t´ uwa˝a si´ za zaakceptowanà przez Klienta i wià˝àcà strony od dnia wejÊcia w ˝ycie zmienionego
Regulaminu. Bank mo˝e przes∏aç zmian´ Regulaminu wraz z wyciàgiem z Rachunku Karty.

3. Je˝eli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem lub
niewià˝àce, nie b´dzie to mia∏o wp∏ywu na obowiàzywanie pozosta∏ych postanowieƒ Regulaminu.

4. W razie sprzecznoÊci treÊci Regulaminu z Umowà strony sà zwiàzane postanowieniami Umowy.
5. Regulamin wydany jest przez Bank na podstawie art. 109 Prawa bankowego i ma charakter wià˝àcy Bank

oraz Klienta na zasadach okreÊlonych w art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego, w brzmieniu nadanym temu
przepisowi w chwili wejÊcia w ˝ycie niniejszego Regulaminu.

§ 28
W sprawach nieuregulowanych Umowà zastosowanie majà Regulamin oraz inne przepisy prawa powszechnie
obowiàzujàcego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególnoÊci Prawa bankowego, Kodeksu cywilnego
i przepisy w zakresie obrotu dewizowego.

Regulamin wchodzi w ˝ycie i obowiàzuje od dnia 1 grudnia 2008 roku.

6. Us∏uga CitiAlerts jest dost´pna wy∏àcznie dla Klientów posiadajàcych Kart´ G∏ównà.
7. WysokoÊç op∏at pobieranych za korzystanie z us∏ugi CitiAlerts okreÊlona jest w Tabeli Op∏at i Prowizji.
8. Op∏aty, o których mowa w ust. 7, pobierane sà w ostatnim Dniu Roboczym miesiàca, za dany miesiàc.

Op∏atà obcià˝ony zostanie rachunek wskazany do obcià˝ania podczas aktywacji lub modyfikacji ustawieƒ
us∏ugi CitiAlerts.

9. Bank nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody wynikajàce z niedostarczenia lub nieterminowego dostar-
czenia wiadomoÊci SMS i/lub wiadomoÊci e-mail, z przyczyn le˝àcych po stronie osób trzecich, za które
Bank nie odpowiada.

10. Bank nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody wynik∏e z uzyskania dost´pu do telefonu komórkowego lub
poczty elektronicznej Klienta przez osoby trzecie.

11. Klient mo˝e w dowolnym czasie zrezygnowaç z us∏ugi CitiAlerts, z zastrze˝eniem, ˝e op∏ata nale˝na
za trwajàcy miesiàc kalendarzowy zostanie pobrana zgodnie z ust. 8.

12. Bank zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania dost´pu do us∏ugi CitiAlerts w nast´pujàcych
przypadkach:
a) je˝eli w terminie okreÊlonym w ust. 8 Êrodki dost´pne na rachunku, o którym mowa w ust. 8, nie pozwolà

na pokrycie op∏aty za us∏ug´ CitiAlerts, o której mowa w ust. 7,
b) jeÊli Klient nie sp∏aca Zad∏u˝enia na Karcie zgodnie z wymogami Umowy,
c) jeÊli Klient nie uaktualni∏ swoich danych dotyczàcych numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail

(w przypadku jego zmiany),
d) w przypadku zablokowania Karty przez Klienta lub przez Bank,
e) jeÊli Klient nie przestrzega jakichkolwiek innych postanowieƒ Umowy.

13. Us∏uga CitiAlerts z wykorzystaniem wiadomoÊci SMS jest oferowana przez Bank we wspó∏pracy z firmà
telekomunikacyjnà Polkomtel S.A. Klient, aktywujàc us∏ug´ CitiAlerts, wyra˝a zgod´ na przekazywanie
przez Bank do Polkomtel S.A. informacji, o których mowa w ust. 1 powy˝ej, w celu ich przes∏ania na wskazany
przez Klienta numer telefonu w formie wiadomoÊci SMS.

Rozdzia∏ XI
Ubezpieczenia

§ 18
1. Klient na swój wniosek mo˝e przystàpiç do ochrony ubezpieczeniowej, jeÊli spe∏nia warunki okreÊlone

w ogólnych warunkach ubezpieczeƒ.
2. Szczegó∏owe warunki przystàpienia do ubezpieczenia, ochrony ubezpieczeniowej i rezygnacji z ubezpie-

czenia zawarte sà w odpowiednich ogólnych warunkach ubezpieczeƒ oraz w „Regulaminie Ochrony Ubez-
pieczeniowej dla Posiadaczy Kart Kredytowych Citibank”.

3. Z tytu∏u udzielonej przez zak∏ad ubezpieczeƒ ochrony ubezpieczeniowej Bank pobiera op∏aty w dniu
wystawienia Wyciàgu.

4. Op∏aty za ochron´ ubezpieczeniowà i sumy ubezpieczenia okreÊlone sà w „Regulaminie Ochrony Ubezpie-
czeniowej dla Posiadaczy Kart Kredytowych Citibank”.

Rozdzia∏ XII
Plan Sp∏at Ratalnych „Komfort”

§ 19
1. Klient mo˝e skorzystaç z Planu Sp∏at Ratalnych ,,Komfort”. W przypadku skorzystania przez Klienta z

Planu Sp∏at Ratalnych ,,Komfort” sp∏ata kredytu zaciàgni´tego w ramach Limitu Kredytu mo˝e byç
roz∏o˝ona na 6, 9, 12, 18 lub 24 miesi´cznych rat lub na innà liczb´ rat ustalonà mi´dzy Bankiem a Klientem.
Klient ma prawo w ka˝dym czasie z∏o˝yç dyspozycj´ zmiany liczby rat, z zastrze˝eniem, ˝e suma rat
sp∏aconych i rat ustalonych w wyniku zmiany nie mo˝e przekroczyç ∏àcznie liczby 24. Zmieniona liczba rat
jest ustalana od pozosta∏ej do sp∏aty kwoty Zad∏u˝enia, obj´tej Planem Sp∏at Ratalnych “Komfort”. W przypadku
podwy˝szenia wysokoÊci Limitu Kredytu w celu jednorazowej wyp∏aty Êrodków pieni´˝nych w formie
przelewu, o której mowa w § 8 ust. 9 i 10 Regulaminu, maksymalna liczba rat, na którà mo˝e zostaç
roz∏o˝ona transakcja wynosi 60 miesi´cznych rat.

2. Klient mo˝e korzystaç z Planu, o ile:
a) Karta jest aktywna;
b) Zad∏u˝enie jest terminowo sp∏acane;
c) Transakcja spe∏nia warunki okreÊlone w Tabeli Limitów Transakcji.

3. Klient wskazuje przez CitiPhone, Serwis BankowoÊci Internetowej Citibank Online lub przy dokonywaniu
Transakcji Kartà okreÊlonà Transakcj´, która ma byç obj´ta Planem (przed up∏ywem terminu p∏atnoÊci
z tytu∏u rozliczenia tej Transakcji) oraz wybrany czas trwania Planu. Do naliczania odsetek od kwoty
kredytu obj´tej Planem zastosowanie majà stopy procentowe okreÊlone w Tabeli Oprocentowania, które
mogà ulec zmianie zgodnie z § 10 ust. 1 i 3 Regulaminu.

4. W przypadku roz∏o˝enia na raty Transakcji bezgotówkowej odsetki od kwoty kredytu obj´tej Planem
naliczane sà od momentu roz∏o˝enia Transakcji na raty.

5. Po zarejestrowaniu w Planie Transakcji gotówkowej Bank wycofuje op∏at´ za wyp∏at´ gotówkowà oraz
odsetki naliczone od tej Transakcji. Odsetki od kredytu w ramach Planu naliczane sà od momentu
dokonania Transakcji gotówkowej.

6. Bank niezw∏ocznie informuje Klienta przez CitiPhone o wielkoÊci raty miesi´cznej w ramach Planu,
obejmujàcej kapita∏ oraz nale˝ne odsetki. JeÊli Klient zaakceptuje podane warunki sp∏aty, Bank przeÊle
Klientowi potwierdzenie tych warunków na najbli˝szym Wyciàgu.

7. Minimalna Kwota do Zap∏aty wskazana na comiesi´cznym Wyciàgu b´dzie powi´kszona o rat´ miesi´cznà,
ustalonà zgodnie z ust. 6 powy˝ej, a˝ do ostatniego miesiàca Planu.

8. Skorzystanie z Planu nie powoduje zmiany wysokoÊci Limitu Kredytu.
9. Klient jest uprawniony do wczeÊniejszej sp∏aty ca∏oÊci lub cz´Êci kredytu przed terminem ustalonym zgodnie

z Planem, jednak˝e w terminie wnoszenia rat. Klient informuje Bank o wczeÊniejszej sp∏acie kredytu
najpóêniej w ciàgu 3 Dni Roboczych po jej dokonaniu. Sp∏ata cz´Êciowa zaliczana jest na poczet kapita∏u
pozosta∏ego do sp∏aty, obni˝ajàc podstaw´ naliczania odsetek. Klient nie jest zobowiàzany do zap∏aty
odsetek za okres nast´pujàcy po sp∏acie kredytu.

10. U˝ytkownik nie jest uprawniony do wydawania dyspozycji dotyczàcych Planu.
11. Za roz∏o˝enie na raty sp∏aty kredytu zaciàgni´tego w ramach Limitu Kredytu Bank pobiera op∏at´ zgodnie

z Tabelà Op∏at i Prowizji. Op∏ata pobierana jest wraz z ostatnià ratà niniejszego kredytu.

Rozdzia∏ XIII
Rozwiàzanie Umowy

§ 20
1. Klient mo˝e rozwiàzaç Umow´ w ka˝dym czasie, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia

poprzez:
a) z∏o˝enie Bankowi pisemnego oÊwiadczenia o wypowiedzeniu Umowy w Oddziale Banku;
b) przes∏anie pisemnego oÊwiadczenia o wypowiedzeniu na adres Banku, podpisanego zgodnie ze wzorem

podpisu Klienta z∏o˝onym w Banku; w przypadku wàtpliwoÊci co do autentycznoÊci z∏o˝onego oÊwiad-
czenia Bank zastrzega sobie prawo do jego telefonicznego potwierdzenia; Bank nie ponosi odpowie-
dzialnoÊci za szkody wynik∏e w zwiàzku ze z∏o˝eniem oÊwiadczenia o wypowiedzeniu podpisanego
niezgodnie ze wzorem podpisu lub brakiem mo˝liwoÊci telefonicznego potwierdzenia jego autentycznoÊci;

c) z∏o˝enie oÊwiadczenia o wypowiedzeniu w CitiPhone, po przeprowadzonej weryfikacji;
d) z∏o˝enie wypowiedzenia poprzez Serwis bankowoÊci internetowej Citibank Online.

2. Bankowi przys∏uguje prawo do rozwiàzania Umowy w ka˝dym czasie, z zachowaniem 30-dniowego terminu
wypowiedzenia w przypadkach okreÊlonych w bezwzgl´dnie obowiàzujàcych przepisach prawa, a w szcze-
gólnoÊci w razie:
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Typy Kart Visa Silver Visa Gold
MasterCard Silver MasterCard Gold
Citibank-BP Silver Citibank-BP Gold
Citibank-Era Silver Citibank-Era Gold

Citibank-Elle Citibank-LOT Gold
Citibank-LOT Silver Citibank-Plus Gold
Citibank-Plus Silver Citibank-LOT Platinum

Visa Platinum
MasterCard Platinum

Limit pojedynczego przelewu
bezgotówkowego dokonywanego 1500 z∏ 3000 z∏
u Doradcy w CitiPhone

Limit pojedynczego przelewu
bezgotówkowego dokonywanego
w Automatycznym Bankierze 1500 z∏ 1500 z∏
/przez Citibank Online

Dzienny limit przelewów
bezgotówkowych 1500 z∏ 3000 z∏

Dzienny limit wyp∏at gotówkowych Do wysokoÊci Do wysokoÊci
indywidualnego limitu indywidualnego limitu

Dzienny limit wyp∏at z bankomatów 2000 z∏ 5000 z∏

Dzienny limit liczby wyp∏at
z bankomatów

Minimalna wartoÊç pojedynczej
Transakcji pozwalajàca skorzystaç 800 z∏
z Planu Sp∏at Ratalnych ,,Komfort”

Maksymalna wartoÊç wszystkich
Transakcji w ramach Planu Sp∏at 80% Limitu Kredytu
Ratalnych ,,Komfort”

Za∏àcznik nr 1. Tabela Limitów Transakcji

3 4

Za∏àczniki do Regulaminu Kart Kredytowych Citibank
Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Typy Kart Visa Silver, Visa Gold, Visa Platinum Citibank-Era Citibank-Era Gold Citibank-Elle Visa Citibank-LOT Silver Visa Citibank-LOT Gold Visa Citibank-LOT
MasterCard Silver, MasterCard Gold, MasterCard Silver Visa Citibank-Plus Silver Visa Citibank-Plus Gold Platinum
Citibank-BP Silver Citibank-BP Gold Platinum

Dotyczy Transakcji wykonanych po wystawieniu pierwszego Wyciàgu po 20 stycznia 2006 r.

24,96% rocznie 24,60% rocznie 22,92% rocznie 24,96% rocznie 24,60% rocznie 24,96% rocznie 24,96% rocznie 24,60% rocznie 22,92% rocznie

Dotyczy Transakcji wykonanych po wystawieniu pierwszego Wyciàgu po 20 czerwca 2005 r. i przed wystawieniem pierwszego Wyciàgu po 20 stycznia 2006 r.

25,80% rocznie 23,88% rocznie 21,84% rocznie 25,80% rocznie 23,88% rocznie 25,80% rocznie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Dotyczy Transakcji wykonanych do dnia wystawienia pierwszego Wyciàgu po 20 czerwca 2005 r.

37,80% rocznie 35,76% rocznie nie dotyczy 37,80% rocznie 35,76% rocznie 33,36% rocznie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Dotyczy Transakcji wykonanych po wystawieniu pierwszego Wyciàgu po 20 czerwca 2005 r.

13,49% 13,49% 12,69% 13,49% 13,49% 13,49% 13,49% 13,49% 12,69%

Dotyczy Transakcji wykonanych do dnia wystawienia pierwszego Wyciàgu po 20 czerwca 2005 r.

14,99% 14,99% nie dotyczy 14,99% 14,99% 14,99% nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Dotyczy Transakcji wykonanych po wystawieniu pierwszego Wyciàgu po 20 stycznia 2006 r.

13,59% 13,59% 12,79% 13,59% 13,59% 13,59% 13,59% 13,59% 12,79%

Dotyczy Transakcji wykonanych po wystawieniu pierwszego Wyciàgu po 20 czerwca 2005 r. i przed wystawieniem pierwszego Wyciàgu po 20 stycznia 2006 r.

14,99% 14,99% 14,99% 14,99% 14,99% 14,99% nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Dotyczy Transakcji wykonanych do dnia wystawienia pierwszego Wyciàgu po 20 czerwca 2005 r.

19,99% 19,99% nie dotyczy 19,99% 19,99% 19,99% nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Oprocentowanie Transakcji
bezgotówkowych z u˝yciem
Karty, jeÊli Zad∏u˝enie nie
zosta∏o w ca∏oÊci sp∏acone
przed up∏ywem terminu
p∏atnoÊci, oraz
oprocentowanie wyp∏at
gotówkowych

Roczny koszt kredytu
w ramach Planu Sp∏at
Ratalnych ,,Komfort” dla
Transakcji bezgotówkowych

Roczny koszt kredytu
w ramach Planu Sp∏at
Ratalnych „Komfort”
dla Transakcji gotówkowych
oraz Przelewów z Karty

Za∏àcznik nr 3. Tabela Oprocentowania
Odsetki obliczane sà przy za∏o˝eniu, ˝e rok ma 360 dni, a miesiàc 30 dni.

Typ Transakcji Transakcje gotówkowe Transakcje bezgotówkowe Przelew z Karty

Silver, Elle, Gold Platinum Silver, Elle, Gold Platinum Silver, Elle, Gold Platinum

Roczny koszt kredytu 13,59%, 12,79%, 13,49% 12,69% 13,59%, 12,79%,
(14,99%)*, (19,99%)** (14,99%)*, (19,99%)** (14,99%)* (14,99%)* (14,99%)*, (19,99%)** (14,99%)*, (19,99%)**

Roczne oprocentowanie 24,20% 22,82% 24,03% 22,65% 24,20% 22,82%
nominalne (26,61%)*, (35,06%)** (26,61%)*, (35,06%)** (26,61%)* (26,61%)* (26,61%)*, (35,06%)** (26,61%)*, (35,06%)**

Rzeczywista roczna stopa 32,77%, 31,04%, 32,55% 30,83% 37,80% 36,01%
oprocentowania (35,81%)*, (47,05%)** (35,81%)*, (47,05%)** (35,81%)* (35,81%)*

Ca∏kowity koszt kredytu 1327,24 z∏, 1263,16 z∏, 1319,20 z∏ 1255,24 z∏
1487,24 z∏ 1423,16 z∏(1439,20 z∏)*, (1839,16 z∏)** (1439,20 z∏)*, (1839,16 z∏)** (1439,20 z∏)* (1439,20 z∏)*

Za∏àcznik nr 4
Przyk∏ad wyliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania i ca∏kowitego kosztu kredytu
w rozumieniu art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 20 lipca 2001 roku
(Dz.U. Nr 100, poz. 1081 ze zm.) przy za∏o˝eniu, ˝e posiadacz karty kredytowej dokonuje jednej
transakcji bezgotówkowej na kwot´ 8 000 z∏ i powsta∏e w ten sposób zad∏u˝enie zostaje
sp∏acone w ciàgu 12 miesi´cy kalendarzowych w równych ratach miesi´cznych, dodajàc kwot´
op∏aty rocznej do pierwszej raty.

W przypadku zmiany typu Karty, do transakcji dokonanych przed datà zmiany, stosuje si´
oprocentowanie w∏aÊciwe dla danego typu Karty, którà dokonano Transakcji, obowiàzujàce
w dniu jej dokonania.

W przypadku sp∏aty kredytu w ramach Planu Sp∏at Ratalnych ,,Komfort”

W przypadku zmiany typu Karty, do transakcji dokonanych przed datà zmiany stosuje si´ oprocentowanie w∏aÊciwe dla danego typu Karty, którà dokonano Transakcji, obowiàzujàce w dniu jej dokonania.

Typy Kart Visa Platinum, Visa Gold, MasterCard Citibank-Elle Visa Silver, Citibank-LOT
MasterCard Citibank-Era Gold, Silver, Citibank-Era Silver
Platinum, MasterCard Gold, Citibank-BP Silver

Citibank-LOT Citibank-BP Gold, Silver,
Platinum Citibank-LOT Gold, Citibank-Plus

Citibank-Plus Gold Silver

Oprocentowanie 24,60% 24,96% 24,96% 24,96%
nominalne 22,92% (23,88%)* (25,80%)* (25,80%)* (25,80%)* 24,96%

(35,76%)** (37,80%)** (33,36%)** (37,80%)**

Rzeczywista 36,73% 30,62% 30,62% 30,31%
roczna stopa 48,96% (35,76%)* (31,70%)* (31,70%)* (31,39%)* 31,08%
oprocentowania (52,54%)** (48,06%)** (41,80%)** (47,70%)**

Ca∏kowity koszt 1395,62 z∏ 1207,38 z∏ 1207,38 z∏ 1197,38 z∏
kredytu 1727,62 z∏ (1362,15 z∏)* (1246,55 z∏)* (1246,55 z∏)* (1236,55 z∏)* 1222,38 z∏

(1922,85 z∏)** (1815,92 z∏)** (1603,14 z∏)** (1805,92 z∏)**

¸àczna kwota
1395,62 z∏ 1207,38 z∏ 1207,38 z∏ 1197,38 z∏wszystkich

1727,62 z∏ (1362,15 z∏)* (1246,55 z∏)* 1246,55 z∏)* (1236,55 z∏)* 1222,38 z∏kosztów, op∏at
(1922,85 z∏)** (1815,92 z∏)** (1603,14 z∏)** (1805,92 z∏)**i prowizji

* Dotyczy Transakcji wykonanych po wystawieniu pierwszego Wyciàgu po 20 czerwca 2005 r. i przed wystawieniem pierwszego Wyciàgu po 20 stycznia 2006 r.
** Dotyczy Transakcji wykonanych do dnia wystawienia pierwszego Wyciàgu po 20 czerwca 2005 r.



Typy Kart Visa Silver, Citibank-Elle, Citibank-LOT Silver Visa Gold, Visa Platinum,
Citibank-Era Silver MasterCard Silver, MasterCard Gold, MasterCard Platinum,

Citibank-BP Silver, Citibank-BP Gold, Citibank-LOT Platinum
Citibank-Plus Silver Citibank-LOT Gold,

Citibank-Plus Gold,
Citibank-Era Gold

Op∏ata roczna za wydanie
i korzystanie z Karty G∏ównej 1) 75 z∏ 85 z∏ 100 z∏ 290 z∏ 700 z∏

Op∏ata roczna za wydanie
i korzystanie z ka˝dej Karty Dodatkowej 1) 45 z∏ 45 z∏ 45 z∏ 95 z∏ 120 z∏

Op∏ata za Transakcj´ gotówkowà przy u˝yciu Karty 3%, nie mniej ni˝ 7 z∏ 3%, nie mniej ni˝ 7 z∏ 3%, nie mniej ni˝ 7 z∏ 3%, nie mniej ni˝ 7 z∏ 3%, nie mniej ni˝ 7 z∏

Op∏ata za Transakcj´ bezgotówkowà 0% 0% 0% 0% 0%

Op∏ata za ubezpieczenie Pakiet Bezpieczeƒstwa 2) 6,50 z∏ miesi´cznie 6,50 z∏ miesi´cznie 6,50 z∏ miesi´cznie 6,50 z∏ miesi´cznie 6,50 z∏ miesi´cznie

Op∏ata za ubezpieczenie CreditShield 2) 0,36% salda 0,36% salda 0,36% salda 0,36% salda 0,36% salda

Op∏ata za ubezpieczenie CreditShield Plus 2) 0,79% salda 0,79% salda 0,79% salda 0,79% salda 0,79% salda

Op∏ata za us∏ug´ CitiAlerts Standard 3) 4,90 z∏ miesi´cznie 4,90 z∏ miesi´cznie 4,90 z∏ miesi´cznie 4,90 z∏ miesi´cznie 4,90 z∏ miesi´cznie

Op∏ata za us∏ug´ CitiAlerts Premium 3) 9,90 z∏ miesi´cznie 9,90 z∏ miesi´cznie 9,90 z∏ miesi´cznie 9,90 z∏ miesi´cznie 9,90 z∏ miesi´cznie

Op∏ata za udost´pnienie us∏ugi CitiPhone Bez op∏at Bez op∏at Bez op∏at Bez op∏at Bez op∏at

Op∏ata za udost´pnienie Serwisu bankowoÊci
internetowej Citibank Online Bez op∏at Bez op∏at Bez op∏at Bez op∏at Bez op∏at

Op∏ata za przekroczenie Limitu Kredytu 49 z∏ 49 z∏ 49 z∏ 49 z∏ 49 z∏

Op∏ata za monit listowy 4) 25 z∏ 25 z∏ 25 z∏ 25 z∏ 25 z∏

Op∏ata za monit telefoniczny 4) 35 z∏ 35 z∏ 35 z∏ 35 z∏ 35 z∏

Op∏ata za zastrze˝enie Karty
zgubionej lub skradzionej Bez op∏at Bez op∏at Bez op∏at Bez op∏at Bez op∏at

Op∏ata za wydanie nowej Karty (w razie utraty starej) Bez op∏at Bez op∏at Bez op∏at Bez op∏at Bez op∏at

Op∏ata za nadanie nowego
lub zmian´ Kodu Identyfikacyjnego Bez op∏at Bez op∏at Bez op∏at Bez op∏at Bez op∏at

Op∏ata za kopi´ Wyciàgu za ostatnie 3 miesiàce Bez op∏at Bez op∏at Bez op∏at Bez op∏at Bez op∏at

Op∏ata za kopi´ Wyciàgu starszego ni˝ 3 miesiàce 10 z∏ za kopi´ 10 z∏ za kopi´ 10 z∏ za kopi´ 10 z∏ za kopi´ 10 z∏ za kopi´

Op∏ata za kopi´ dowodu dokonania Transakcji 10 z∏ 10 z∏ 10 z∏ 10 z∏ 10 z∏

Op∏ata za zaÊwiadczenie
o stanie zad∏u˝enia i/lub zamkni´ciu Rachunku Karty 70 z∏ 70 z∏ 70 z∏ 70 z∏ 70 z∏

Op∏ata za ustanowienie dyspozycji przelewu bezgotówkowego Bez op∏at Bez op∏at Bez op∏at Bez op∏at Bez op∏at

Op∏ata za wykonanie przelewu bezgotówkowego
poprzez Citibank Online Bez op∏at Bez op∏at Bez op∏at Bez op∏at Bez op∏at

Op∏ata za wykonanie przelewu bezgotówkowego
w Automatycznym Bankierze Bez op∏at Bez op∏at Bez op∏at Bez op∏at Bez op∏at

Op∏ata za wykonanie przelewu u Doradcy w CitiPhone 2%, nie mniej ni˝ 7 z∏ 2%, nie mniej ni˝ 7 z∏ 2%, nie mniej ni˝ 7 z∏ 2%, nie mniej ni˝ 7 z∏ 2%, nie mniej ni˝ 7 z∏

Op∏ata za potwierdzenie dokonania przelewu
na ˝àdanie zg∏oszone w dniu zlecania przelewu 1 z∏ 1 z∏ 1 z∏ 1 z∏ 1 z∏

Op∏ata za potwierdzenie dokonania
przelewu na ˝àdanie zg∏oszone w innym terminie 8 z∏ 8 z∏ 8 z∏ 8 z∏ 8 z∏

Op∏ata za zmian´ typu Karty G∏ównej 30 z∏ 30 z∏ 30 z∏ 30 z∏ 30 z∏

Op∏ata za roz∏o˝enie sp∏aty kredytu na raty
w ramach Planu Sp∏at Ratalnych „Komfort” 3%, nie mniej ni˝ 7 z∏ 3%, nie mniej ni˝ 7 z∏ 3%, nie mniej ni˝ 7 z∏ 3%, nie mniej ni˝ 7 z∏ 3%, nie mniej ni˝ 7 z∏

Za∏àcznik nr 2. Tabela Op∏at i Prowizji dla Kart Kredytowych Citibank

Wa˝ne! 1) Op∏ata w ramach oferty standardowej; nie dotyczy ofert promocyjnych.

2) Ubezpieczenie dobrowolne; z ubezpieczenia mo˝na zrezygnowaç przez CitiPhone.
3) Us∏uga dobrowolna.
4) Dzienny limit op∏at za czynnoÊci windykacyjne wynosi 35 z∏, miesi´czny limit op∏at za czynnoÊci

windykacyjne wynosi 105 z∏.

W przypadku transakcji bezgotówkowych i wyp∏at gotówki poza obszarem Unii Europejskiej Kartà Kredytowà w systemie Visa, a dokonanych w innej walucie ni˝ USD, Bank dolicza do kwoty Transakcji dodatkowà op∏at´ za przewalutowanie
w wysokoÊci 0,84% wartoÊci transakcji.
W przypadku zagranicznych transakcji bezgotówkowych i wyp∏at gotówki za granicà Kartà Kredytowà w systemie MasterCard, Bank dolicza do kwoty Transakcji dodatkowà op∏at´ w wysokoÊci 0,03% wartoÊci transakcji dla transakcji
dokonywanych na obszarze Europy, w wysokoÊci 0,45% dla transakcji bezgotówkowych dokonywanych poza obszarem Europy oraz 0,36% dla transakcji gotówkowych dokonywanych poza obszarem Europy.

Bank pobiera op∏at´ w wysokoÊci 70 z∏ za udzielenie informacji o Kliencie (o wszystkich lub wybranych produktach posiadanych przez Klienta w Banku) stanowiàcej tajemnic´ bankowà. Op∏ata jest pobierana i rozliczana mi´dzy bankami za
sporzàdzenie i przekazanie informacji uprawnionym podmiotom na podst. art. 110 Prawa bankowego, z wy∏àczeniem podmiotów wymienionych w art. 110 pkt 1 - 6) Prawa bankowego.

W przypadku niewykonania przez Klienta zobowiàzaƒ wynikajàcych z umowy o Kart´ Kredytowà Citibank Klient b´dzie zobowiàzany do poniesienia kosztów obs∏ugi nieterminowej sp∏aty w wysokoÊci okreÊlonej w Tabeli Op∏at i Prowizji
oraz kosztów sàdowych i post´powania egzekucyjnego zgodnie z ustawà z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post´powania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z póên. zm.), rozporzàdzeniem Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 17 grudnia 1996 r.
w sprawie okreÊlenia wysokoÊci wpisów w sprawach cywilnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 154, poz. 753), ustawà z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sàdowych i egzekucji (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 882), rozporzàdzeniem Ministra
SprawiedliwoÊci z dnia 28 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie op∏at za czynnoÊci radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Paƒstwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radc´ prawnego ustanowionego z urz´du (Dz.U. z 2002 r.
Nr 163, poz. 1349) oraz rozporzàdzeniem Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 28 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie op∏at za czynnoÊci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Paƒstwa kosztów nieop∏aconej pomocy prawnej udzielonej z urz´du
(Dz.U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348).


