Dokument dotyczący opłat

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Nazwa rachunku: Rachunek karty kredytowej Citi Simplicity
Data: 3.08.2018
•

Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem
płatniczym. Umożliwi on Państwu porównanie tych opłat z opłatami za inne rachunki.

•

Dodatkowo mogą mieć zastosowanie opłaty za korzystanie z usług powiązanych z tym rachunkiem, które nie są wymienione w niniejszym dokumencie. Pełne informacje mogą Państwo znaleźć w Tabeli Opłat
i Prowizji Kart Kredytowych.

•

Dostępny jest również bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie.

Usługa

Opłata

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem
Prowadzenie rachunku
płatniczego
Usługa bankowości
telefonicznej [CitiPhone]

usługa nie jest dostępna
miesięcznie
Opłata roczna ogółem

Usługa bankowości
elektronicznej

6,00 zł
72,00 zł
usługa nie jest dostępna

Powiadamianie SMS

miesięcznie
Opłata roczna ogółem
inne niż w ramach usługi CitiAlerts

0,00 zł
0,00 zł

Opłata obejmuje
następujący pakiet usług:
Powiadamianie SMS
w ramach usługi
CitiAlerts
Pakiet Standard
zbiorcze powiadomienia
raz dziennie SMS i/lub
e-mail o zdarzeniach na
rachunkach

miesięcznie
Opłata roczna ogółem

0,00 zł
0,00 zł

Opłata obejmuje
następujący pakiet usług:
Powiadamianie SMS
w ramach usługi
CitiAlerts
Pakiet Premium
powiadomienia SMS
i/lub e-mail o
każdorazowym
zdarzeniu na rachunkach

miesięcznie
Opłata roczna ogółem

0,00 zł
0,00 zł
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Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych)
Polecenie przelewu
wewnętrznego

za polecenie przelewu
wewnętrznego w złotych

8% wartości transakcji
min. 10,00 zł

Polecenie przelewu

za polecenie przelewu
krajowego w złotych

8% wartości transakcji
min. 10,00 zł

Polecenie przelewu
SEPA

usługa nie jest dostępna

Polecenie przelewu
w walucie obcej

usługa nie jest dostępna

Polecenie zapłaty

usługa nie jest dostępna

Zlecenie stałe

usługa nie jest dostępna

Karty i gotówka
Obsługa karty
kredytowej

miesięcznie
Opłata roczna ogółem
za obsługę karty kredytowej
będącej Kartą główną
za każdą kartę
miesięcznie
Opłata roczna ogółem
za obsługę karty kredytowej
będącej Kartą dodatkową
za każdą kartę
miesięcznie
Opłata roczna ogółem
za obsługę karty kredytowej w
formie [Nośnika zbliżeniowego]
za każdy nośnik

0,00 zł                                       
0,00 zł

4,00 zł
48,00 zł

5,00 zł
60,00 zł

Wydanie karty płatniczej

30,00 zł

Obsługa karty debetowej

usługa nie jest dostępna

Transgraniczna
transakcja płatnicza
przy użyciu karty
debetowej do płatności
bezgotówkowych

usługa nie jest dostępna

Transgraniczna
transakcja płatnicza
przy użyciu karty
debetowej do płatności
gotówkowych

usługa nie jest dostępna

Wypłata gotówki

w bankomacie
w placówce

Wpłata gotówki

8% wartości transakcji
min. 10,00 zł
usługa nie jest dostępna
usługa nie jest dostępna

Kredyty w rachunku bieżącym i usługi powiązane
Kredyt w rachunku
płatniczym

usługa nie jest dostępna
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Inne usługi
Sporządzenie
zestawienia transakcji
płatniczych

Wydanie zaświadczenia
o posiadanym rachunku
płatniczym

miesięcznie
Opłata roczna ogółem
za wyciąg
w wersji papierowej
za wyciąg
w formie kopii wyciągu w wersji pdf
mającego więcej niż 1 miesiąc
za wyciąg
w formie kopii wyciągu w wersji
papierowej mającego więcej niż 1
miesiąc

5,00 zł
60,00 zł
5,00 zł
20,00 zł

usługa nie jest dostępna
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