USŁUGA ,,POLECENIE ZAPŁATY” - KARTA KREDYTOWA CITIBANK
Polecenie zapłaty to usługa, która umożliwia automatyczną spłatę zadłużenia Karty Kredytowej Citibank. W ten
sposób możesz co miesiąc spłacać całość zadłużenia lub kwotę minimalną wskazaną na wyciągu.
Polecenie zapłaty to elektroniczna, wygodna, niewymagająca Twojego udziału forma rozliczeń bezgotówkowych między
bankami mi. Pozwala - po podpisaniu przez Ciebie upoważnienia dla Banku Handlowego w Warszawie S.A. - na szybkie i
łatwe dokonywanie spłaty zadłużenia Karty Kredytowej Citibank z Twojego konta w innym banku.
Dlaczego warto korzystać z polecenia zapłaty :
1) Nie musisz pamiętać o terminach płatności.
2) Nie musisz stać w kolejkach w banku czy na poczcie.
3) Przelew pieniędzy z Twojego banku dokonywany jest automatycznie.
4) Rozliczenia przeprowadzane są szybciej i spraw niej.
5) Płatności dokonywane są na czas - unikasz opłat za spóźnione płatności.

W Twoim imieniu Bank Handlowy w Warszawie S.A. dokona wszystkich nie zbędnych formalności, aby zadłużenie Twojej
Karty Kredytowej Citibank było spłacane automatycznie.

Jeżeli chcesz skorzystać z ,,Polecenia zapłaty”:
1. Sprawdź czy bank, który prowadzi Twój rachunek bieżący stosuje ,,Polecenie zapłaty”* - możesz to zrobić w naszym

oddziale lub zadzwoń do CitiPhone: 0 801 32 2484**.
2. Jeżeli tak, wypełnij i podpisz upoważnienie znajdujące się na odwrocie (2 egzemplarze). Przekaż je naszemu
Przedstawicielowi lub wyślij na adres:
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Zespół Operacji Kartowych
ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 16
10-602 Olsztyn

01/2018

* Z usługi ,,Polecenia zapłaty” możesz skorzystać tylko wtedy, jeśli bank, który obsługuje Twój rachunek bieżący podpisał Międzybankowe
Porozumienie na te mat stosowania ,,Polecenia zapłaty”.
** Koszt połączenia z CitiPhone: cena 1 impulsu + VAT wg taryfy TP S.A. za każde rozpoczęte 3 minuty połączenia.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedziba w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego 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.
Citi Handlowy, CitiPhone i Citibank są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do podmiotów z grupy Citigroup Inc.

Zgoda do obciążania rachunku
Niniejszym wyrażam zgodę
Nazwa i adres wierzyciela:
Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, Sektor Bankowości
Detalicznej

Identyfikator wierzyciela
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do obciążenia wskazanego poniżej rachunku bankowego, w drodze polecenia zapłaty, kwotami wynikającymi z moich zobowiązań w umownych
terminach zapłaty, zgodnie z przesyłanymi mi fakturami / rachunkami. Jednocześnie proszę aby rachunek Karty Kredytowej był spłacany w:
całości
w kwocie minimalnej.

Nazwa i dokładany adres dłużnika

PESEL dłużnika
Numer rachunku bankowego dłużnika

Nazwa banku prowadzącego rachunek bankowy dłużnika

Proszę nie wypełniać poniższego pola
Identyfikator płatności
Niniejszy dokument stanowi jednoczenie zgodę dla wskazanego powyżej banku do obciążania mojego rachunku bankowego w drodze
polecenia zapłaty z tytułu moich zobowiązań wobec ww. wierzyciela. Odwołanie zgody wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

miejsce i data
podpisów

podpis dłużnika - posiadacza rachunku bankowego zgodny z karta wzorów

Otrzymuje Bank Handlowy w Warszawie S.A.
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