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Wyciąg z taryfy 
prowizji i opłat 
bankowych 

Tabela kursów 

Aktualności  
CitiService 

Analizy rynkowe 
CitiDaily 

Serwisy na skróty: 

 Święta bankowe w styczniu i w lutym 2014 roku 

Prezentujemy Państwu daty, w których zlecenia ze względu na święto waluty (dzień wolny od pracy w danym 
kraju) będą realizowane następnego dnia roboczego.  
  
STYCZEŃ                                                                                              LUTY 
                                                                                                               
01-AED,ALL,ANG,ARS,AUD,BAM,BGN,BHD,BRL,BWP,CAD,CDF,CHF      03-CNY,HKD,MXN,TWD 
CLP,CNY,COP,CZK,DKK,EUR,GBP,HKD,HRK,HUF,IDR,ISK,JMD,JOD,     04-TWD    
JPY,KES,KRW,KWD,LBP,LTL,LVL,MAD,MKD,MUR,MXN,MYR,MWK,         05-PKR 
NOK,NZD,PEN,PHP,PKR, PLN,QAR,RON,RUB,SCR,SEK,SGD,THB,         06-NZD 
TND,TRY,TWD,UGX,USD,VEF,XOF,ZAR,ZMW,ZWL                                   11-JPY,QAR  
02-ALL,BAM,BWP,CHF,JPY,MUR,NZD,RON,RUB,SCR                               14-THB 
03-JPY,RUB                                                                                                    17-USD 
06-COP,HRK,LBP,MKD,PLN,RUB,SEK,VEF                                                 25-KWD 
07-EGP,MKD,RUB                                                                                          26-KWD 
08-RUB                                                                                                            27-MUR  
13-BHD,JPY                                                                                                    28-TWD 
14-AED,EGP,IDR,JOD,KWD,LBP,MAD,MYR,OMR,PKR,TND 
15-MAD,MYR 
16-CDF 
17-CDF,MUR,MYR 
20-MKD, USD 
27-AUD 
30-KRW,TWD 
31-CNY,HKD,IDR,KRW,MUR,MYR,PHP,SGD,TWD 
 
 

 
      W numerze:    

 

  Święta bankowe w styczniu i w lutym 2014 roku 

       Pierwsze miejsce dla Citi Handlowy w konkursie  
        Ministerstwa Finansów 
        Biznes bez granic! 
       RESPECT Index po raz siódmy z udziałem Citi  
     Handlowy 
       Podstawowe zasady wprowadzania przelewu  
       zagranicznego w formacie SEPA w systemie    
      bankowości elektronicznej Citidrect.  
       Nowa wersja oprogramowania  JAVA SUN  
     Automatyczne potwierdzenie realizacji przelewu krajowe-
go   „-ITC”   
 



Citi Handlowy zajął pierwszą pozycję w konkursie Ministerstwa Finansów na pełnienie funkcji Dealera 

Skarbowych Papierów Wartościowych w 2014 roku. To już drugie z kolei wyróżnienie Banku w tym  

prestiżowym rankingu.  
 

Podobnie jak w zeszłym roku, Citi Handlowy ponownie uzyskał najwyższą średnią punktację podczas czterech 

kwartałów podlegających ocenie przez Ministerstwo Finansów. Przełożyło się to na pierwsze miejsce na        

ogłoszone liście 16 banków zyskujących prawo do świadczenia zadań Dealerów Skarbowych Papierów         

Wartościowych w 2014 roku. W tegorocznym sukcesie Banku szczególne znaczenie odegrała nowa technologia 

narzędzi kwotujących, która pozwoliła osiągnąć najwyższą punktację w kategorii jakości market makingu, na    

rynku Treasury Bond Spot Poland. Nie zawiedli także swoimi zleceniami na rynku pierwotnym kluczowi klienci 

grupy Citi. Ich wsparcie zwłaszcza w końcowej fazie rozgrywki pozwoliło  przypieczętować zwycięstwo Citi     

Handlowego. 

Największe słowa uznania i wyróżnienia należą się naszemu zespołowi, który osiąga najlepsze wyniki na rynku. 

Jesteśmy niekwestionowanym liderem, w jakości kwotowań na rynku wtórnym, jak również osiągamy bardzo  

dobre wyniki na rynku pierwotnym. Aktywnie promujemy polski rynek, jako oferujący atrakcyjne możliwości      

inwestycyjne oraz wspieramy rozwój polskiego rynku obligacji. Globalna sieć Citi wyraźnie pomaga nam osiągnąć 

te cele, podkreślił Misbah Shah, Szef Pionu Skarbu, Wiceprezes Zarządu Citi Handlowy. 

Niemal wszystkie kraje Unii Europejskiej stosują System Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych.         

W   Polsce istnieje on od 1996 roku, natomiast konkurs na dealerów skarbowych papierów wartościowych       

organizowany jest przez Ministerstwo Finansów od 2002 r. 

 

Citi Handlowy zaprasza do zapoznania z szeroką ofertą rozwiązań dla firm rozwijających swój biznes na 

rynkach międzynarodowych. 

 

Citi Handlowy pomaga Klientom w rozwoju ich biznesu w oparciu o globalną sieć Citi. Wspieramy zarówno      

polskie firmy planujące ekspansję międzynarodową, jak i firmy z kapitałem zagranicznym inwestujące w Polsce. 

Oferujemy ekspertów, wiedzę i konkretne rozwiązania produktowe ułatwiające zarządzanie finansami               

międzynarodowych grup kapitałowych oraz inwestycje zagraniczne.  

   

       Już przeszło 4200 osób odwiedziło nasz portal 

                               Biznes bez granic!    
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 Pierwsze miejsce dla Citi Handlowy w konkursie Ministerstwa Finansów 

 Biznes bez granic! 



Giełda Papierów Wartościowych ogłosiła 17 grudnia 2013 roku wyniki siódmej edycji prestiżowego      

zestawienia   RESPECT Index. Od 2009 roku Citi Handlowy za każdym razem znajdował się w gronie     

wyróżnionych firm. 

 

RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych, zainicjowany 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. O pojawieniu się w tym zestawieniu decyduje utrzymywanie 

wysokich standardów w zakresie ładu korporacyjnego (corporate governance) oraz ładu informacyjnego i relacji 

inwestorskich. Na znalezienie się w składzie RESPECT Index wpływ mają również działania w zakresie ekologii, 

społecznej odpowiedzialności biznesu oraz spraw pracowniczych, które stanowią integralną część strategii bizne-

sowej Banku. 

Citi Handlowy pozostaje jednym z liderów CSR na rynku. Prowadzi obecnie największy w Polsce program       

wolontariatu pracowniczego, który działa od 2005 roku i ma na tym polu znaczące osiągnięcia. Miedzy innymi 

dzięki tego typu działaniom zawdzięczamy naszą obecność w RESPECT Index, który jest obecnie jednym z    

najbardziej pożądanych wyróżnień dla spółek giełdowych – powiedział, odbierając dyplom Krzysztof Kaczmar, 

Prezes Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. 

 

Warto pamiętać, które pola należy wypełnić w systemie CitiDirect, aby Państwa przelew był zrealizowany w     

formacie SEPA. Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady wprowadzania zlecenia w formacie SEPA: 

 

System CitiDirect: 

- Numer rachunku beneficjenta -  musi zawierać rachunek w formacie IBAN bez żadnych znaków dodatkowych 

lub przerw. 

- Nazwa/ Adres banku beneficjenta - musi zawierać adres SWIFT banku beneficjenta bez spacji 

- Opłaty - zawsze wspólne 

- Waluta EUR 

 

System CitiDirect EB: 

- metoda płatności - NO ROUTING METHOD 

- Nazwa Banku Beneficjenta - musi zawierać adres SWIFT banku beneficjenta bez spacji 

- Kod banku beneficjenta – to pole musi być puste 

- Opłaty - zawsze wspólne 

- Numer konta beneficjenta -  musi zawierać rachunek w formacie IBAN bez żadnych znaków dodatkowych lub 

przerw. 

- Waluta EUR 

Pozostałe pola, które nie są wymagane przez system do wypełnienia muszą zostać puste. 

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą 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. 

 RESPECT Index po raz siódmy z udziałem Citi Handlowy 

 Podstawowe zasady wprowadzania przelewu zagranicznego w formacie 
 SEPA w systemie bankowości elektronicznej CitiDirect.  



 

Przypominamy o konieczności podpisania i zwrotu drugiego egzemplarza dokumentu Roczne Potwierdzenie Sald 

w terminie 14 dni od daty doręczenia. Roczne Potwierdzenie Sald zostanie wysłane do Państwa 9 stycznia 

4r. listem poleconym.  

Informujemy, iż w dniu 15 stycznia 2014 roku planowane jest wydanie nowej wersji oprogramowania JAVA SUN, 

która jest niezbędna do prawidłowego działania systemu CitiDirect. Prosimy o  przekazanie informacji Państwa 

Administratorom systemu.  

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji znajdują się na stronie https://www.java.com/pl/download/faq/

release_dates.xml. Serdecznie zapraszamy do skorzystania. 

 

Usługa dostępna jest dla Klientów korzystających z systemu Bankowości Elektronicznej CitiDirect. W celu        

wygenerowania potwierdzenia realizacji przelewu krajowego wychodzącego z Banku, podczas tworzenia       

transakcji w systemie należy w polu SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI umieścić hasło: –ITC (trzyliterowy skrót           

poprzedzony myślnikiem). Potwierdzenia przesyłane będą w postaci pliku PDF, w dniu realizacji przelewu na   

adres e-mail, na który wysyłane są wyciągi bankowe lub na adres e-mail wskazany na odpowiednim wniosku.  

 

Korzyści:  

 

 zlecenie wystawienia potwierdzenia bezpośrednio przy składaniu dyspozycji przelewu; 

 potwierdzenie generowane jest z wymaganymi klauzulami; 

 możliwość otrzymania potwierdzenia przelewu krajowego na wskazany adres e-mail; 

 potwierdzenie generowane jest w formacie PDF i wysyłane 

w formie zaszyfrowanego, bezpiecznego pliku; 

 krótki czas oczekiwania na potwierdzenie. 
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 Roczne Potwierdzenia Sald - PRZYPOMNIENIE  

 Automatyczne potwierdzenie realizacji przelewu krajowego „-ITC” 

 Nowa wersja oprogramowania JAVA SUN – CitiDirect  


