TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZWIĄZANYCH Z ZAWIERANIEM PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
TRANSAKCJI TERMINOWOWYCH I POCHODNYCH ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG NA PODSTAWIE UMOWY
RAMOWEJ DOTYCZĄCEJ TRANSAKCJI TERMINOWYCH I POCHODNYCH („Tabela”)

I. Postanowienia ogólne:
1. Należne prowizje i opłaty z tytułu świadczena Usługi na podstawie umowy ramowej dotyczącej
transakcji terminowych i pochodnych lub zawierania Transakcji Bank Handlowy w Warszawie S.A.
(„Bank”), pobiera od Klienta.
2. Wszystkie prowizje i opłaty Bank pobiera z rachunku Klienta prowadzonego w Banku w PLN,
chyba że Klient wskaże inny rachunek. Równowartość danej waluty w PLN jest wyliczana przy
zastosowaniu średniego kursu danej waluty, obowiązującego w Banku w dniu pobrania prowizji.
3. Prawidłowo naliczone i pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi.
4. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Tabeli poprzez doręczenie jej zmienionej wersji Klientowi,
w formie papierowej, a w przypadku uzyskania odpowiednich zgód Klienta również na Trwałym
Nośniku innym niż papier lub poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Banku pod
adresem wskazanym w pkt. 5 i zawiadomienie o tym fakcie Klienta. Niniejsza Tabela stanowi
wydrębniony od pozostałej części Regulaminu dokument w związku z czym Bank może zmienić
niniejszą Tabelę samodzielnie, w każdym czasie, niezależnie od zmiany całego Regulaminu
zgodnie z postanowieniami, o których mowa w zdaniu poprzednim. Zmiana Tabeli może nastąpić
w szczególności w sytuacji zmiany przez Bank wysokości naliczanych opłat i prowizji lub zasad ich
kalkulacji. Zmieniona Tabela obowiązuje Klienta jeżeli w ciągu 7 dni od dnia doręczenia mu
zmienionej Tabeli na Trwałym Nośniku lub w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o zmianie Tabeli,
w przypadku jego udostępnienia na stronie internetowej Banku, Klient nie zgłosi sprzeciwu co do
zmiany Tabeli.
5. Niniejsza Tabela zamieszczona jest również na stronie internetowej Banku pod adresem:
http://www.citihandlowy.pl/poland/corporate/polish/index.htm kolejno w zakładce „Waluty” i
następnie „Opłaty i prowizje”.
6. Niezależnie od opłat i prowizji przewidzianych w niniejszej Tabeli, Bank, w związku ze
świadczeniem Usługi lub zawieraniem Transakcji, może pobierać również prowizje i opłaty
przewidziane w Taryfie Opłat i Prowizji Bankowych zdefiniowane w Ogólnych Warunkach
Współpracy z Klientem.
7. W celu uniknięcia wątpliwości opłaty i prowizje przewidziane w Tabeli nie obejmują marż
handlowych jakie mogą być uwzględnione w cenie Transakcji.
8. Terminy pisane z dużej litery, niezdefiniowane w niniejszej Tabeli, mają znaczenie nadane im w
Regulaminie Transakcji Terminowych i Pochodnych
II. Tabela opłat i prowizji
Sporządzenie i przekazanie kopii rozmowy telefonicznej z
Klientem z pracownikiem Banku na nośniku magnetycznym (CD/
DVD) :
1) z bieżącego roku;
2) z poprzedniego roku oraz okresów wcześniejszych
[Opłata za jedną rozmowę - dotyczy rozmów telefonicznych od
03.01.2018 )]

AD 1) 5 zł za jedną rozmową ale nie mniej niż 50 zł
AD 2) 8 zł za jedną rozmową ale nie mniej niż 100 zł

