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Szanowni Państwo,
z dniem 31 sierpnia 2022 roku zmianie ulegają Ogólne Warunki Współpracy z Klientem Firmowym („Regulamin”).
W załączeniu przekazujemy zmienioną treść Regulaminu.
W Regulaminie zostały usunięte zapisy dotyczące przelewów Citibank Global Transfers, które zostały
wycofane z oferty Banku oraz doprecyzowane zapisy dotyczące procesu reklamacji. Dla Państwa wygody
nowe zapisy zostały oznaczone zielonym kolorem w treści dokumentu.
Przypominamy również, że przysługuje Państwu prawo odmowy przyjęcia nowych warunków poprzez
wypowiedzenie umowy w trybie i terminach określonych w Regulaminie.
Informujemy, iż z dniem 5 maja 2022 roku podnieśliśmy oprocentowanie na Oprocentowanym Rachunku
Firmowym. Wprowadzane zmiany prezentujemy poniżej:

Oprocentowany Rachunek Firmowy
Do 4 maja 2022 r

Od 5 maja 2022 r

do 20 000 PLN – 0,05%
powyżej 20 000 PLN – 0,01%

1,25%

W załączeniu przekazujemy zmienioną treść Tabeli Oprocentowania Rachunków.
Jednocześnie z dniem 29 kwietnia 2022 r. podwyższyliśmy oprocentowanie na Lokatach w PLN. Szczegóły
na stronie internetowej banku w sekcji Dokumenty.
Informujemy również, iż Bank wdrożył automatyczny proces realizacji przelewu do KRUS z rachunku VAT
- płatności do KRUS w pierwszej kolejności realizowane są z rachunku VAT, a następnie z rachunku bieżącego.
Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami i korzystacie z usług Citi Handlowy.
Z poważaniem
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