Nowości
i zmiany
For the English version of the attached
document, please visit www.citihandlowy.pl
and go to the Documents section.

Szanowni Państwo,
dziękujemy za korzystanie z usług Citi Handlowy. Każdego dnia dbamy, aby codzienne ﬁnanse były dla naszych
Klientów coraz bardziej wygodne. Przykładem tego są nowe rozwiązania technologiczne oraz produkty i usługi.
Już teraz mogą Państwo dokonywać płatności telefonem dzięki usłudze Google Pay™ czy też korzystać
z natychmiastowych przelewów Express Elixir.
Informujemy, że z dniem 8 sierpnia 2018 r. wejdą w życie zmiany w Regulaminie Rachunków Bankowych w Banku
Handlowym w Warszawie S.A. („Regulamin”) oraz w Tabeli Opłat i Prowizji: Konta oraz Linia kredytowa dla
Klientów indywidualnych („TOiP”). Zmiany w powyższych dokumentach dotyczą głównie dostosowania ich treści
do wymogów znowelizowanej ustawy o usługach płatniczych wdrażającej postanowienia dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 2014 r. Payment Accounts Directive oraz dyrektywy z dnia 25 listopada 2015 r.
Payment Services Directive.

Powyższe ustawy mają na celu m.in. :
•
•

wprowadzenie przejrzystości w odniesieniu do opłat naliczanych przez Banki,
zapewnienie przekazywania Klientom informacji o wszelkich opłatach powiązanych z rachunkami płatniczymi
w jasny i ustandaryzowany sposób np. poprzez stosowanie jednolitej terminologii na terenie Unii Europejskiej.

Szczegółowy opis zmian wprowadzanych w Regulaminie i TOiP znajdą Państwo w załączonym Wykazie.
Jednolity tekst TOiP oraz Regulaminu, ze zmianami zaznaczonymi kolorem, znajdą Państwo na stronie:
www.citihandlowy.pl.
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo odmowy przyjęcia nowych warunków poprzez zgłoszenie
sprzeciwu wobec wprowadzanych zmian bądź rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Informację o sprzeciwie bądź rozwiązaniu powinni Państwo przekazać do Banku przed wejściem zmian w życie,
nieprzekazanie uznaje się za zgodę na stosowanie postanowień umowy na nowych warunkach.
W przypadku zgłoszenia sprzeciwu umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie nowych warunków.
Z poważaniem
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