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Teraz jeszcze łatwiej trzymać rękę na Pulsie! 
  

Aktualności  

CitiService 

Wyciąg z Taryfy prowizji  

i opłat bankowych 

Tabela kursów 

Analizy rynkowe 

Najwyższy standard obsługi 

Szybko dostarczone precyzyjne informacje to podstawa dobrego 

rozeznania w świecie globalnych finansów. Analizy naszych    

ekonomistów, interaktywne wykresy, notowania giełdowe                        

i surowcowe, komentarze dealerów, czy kalendarz wydarzeń    

pozwalają doskonale orientować się w bieżącej sytuacji rynkowej. 

CitiFX Pulse to nowoczesna platforma walutowa dla Klientów                
korporacyjnych w Polsce.   
 

 Dla Państwa wygody wprowadziliśmy dłuższe godziny pracy 

 

 Jako jedyny bank oferujemy kontakt z dealerami i możliwość 
zawierania transakcji walutowych już na godzinę przed     
otwarciem lokalnego rynku i godzinę po jego zamknięciu 

 

Nasi Dealerzy Walutowi są do Państwa dyspozycji                                     

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 

http://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/files/wyciag_pl.pdf
http://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/kursy_walut.htm
http://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/CitiService.htm
http://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/analizy_tygodniowe.htm
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Szanowni Państwo, 

W związku z licznymi pytaniami związanymi z udostępnianiem  

wyciągów bankowych na podstawie wniosku „CitiDirect CitiDirect 

EB – Aktywacja Konfiguracja”, przedstawiamy poniżej prawidłowy 

sposób wypełnienia tego wniosku. Tylko poprawne wypełnienie 

wniosku umożliwi jego sprawną i właściwą realizację przez Bank.  

 

Przypominamy również, iż zaznaczenie pola „Informacje o            

Rachunku” pozwala jedynie na nadanie podglądu do salda, historii 

rachunku oraz nadania raportów - nie upoważnia natomiast do 

otrzymywania wyciągów bankowych. Prosimy o tym pamiętać,                

a w razie wątpliwości odnieść się do dołączonej do wniosku      

instrukcji z objaśnieniami pól. 

 

Przykład poprawnego nadania wyciągów bankowych                        

w formacie PDF: 

 

 
 

Wniosek „CitiDirect / CitiDirect EB - Aktywacja Konfiguracja”        

dostępny jest na stronach www.citidirect.pl i www.citidirecteb.pl 

CitiDirect - nadawanie wyciągów PDF  

http://www.citidirect.pl
http://www.citidirecteb.pl


Rachunek bankowy – zmiany w dokumentacji 

Szanowni Państwo,  

Uprzejmie informujemy, iż dokonaliśmy aktualizacji dokumentacji 

związanej z rachunkiem bankowym. Zmiany zostały               

podyktowane potrzebami naszych Klientów i dotyczą przede 

wszystkim: 

 Oddzielenia formularza Karty Wzorów Podpisów od              

formularza Upoważnienia do telefonicznego potwierdzania     

dyspozycji płatniczych - obecnie te formularze stanowią dwa 

odrębne dokumenty. 

 Połączenia formularza Upoważnienia do korzystania z kart            

CitiService służących do telefonicznej obsługi Posiadacza 

rachunku z formularzem Upoważnienia do telefonicznego    

potwierdzania dyspozycji płatniczych - obecnie te formularze   

stanowią 1 wspólny dokument (dotyczy Klientów korzystających z 

kart CitiService). 

Do dnia 30 września 2014 r. obowiązuje okres przejściowy,         

w którym przyjmowane będą zarówno stare jak i nowe wersje        

formularzy. Od 1 października 2014 r. Państwa dyspozycje będą 

realizowane jedynie na podstawie nowych wzorów formularzy.  

Aktualne formularze dostępne są u Państwa Doradców          

Bankowych oraz Doradców CitiService, którzy udzielą Państwu 

odpowiedzi na dodatkowe pytania. W przypadku wymiany           

dokumentacji, zwracamy Państwa uwagę na obowiązującą         

zasadę „formularz anuluje formularz”, przykład poniżej:  

Do danego rachunku dotychczas obowiązująca w Banku jest Karta    

Wzorów Podpisów (KWP), która jednocześnie stanowi Upoważnienie do   

telefonicznego potwierdzania dyspozycji płatniczych (Upoważnienie). 

W celu anulowania wszystkich dotychczasowych uprawnień              

wskazanych na KWP z funkcją Upoważnienia, należy dostarczyć do   

Banku nowy formularz KWP oraz nowy formularz Upoważnienia,                                  

z zaznaczeniem opcji na KWP: „Niniejsza karta anuluje poprzednią KWP” 

lub na Upoważnieniu: „Niniejsze upoważnienie anuluje        poprzednie 

Upoważnienie”. 

W ten sposób, po otrzymaniu przez Bank nowej dokumentacji,            

jedynymi obowiązującymi upoważnieniami dla wskazanego rachunku 

będą nowa KWP i nowe Upoważnienie. 
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Prezentujemy Państwu daty we wrześniu i październiku 2014 

roku, w których zlecenia będą realizowane następnego dnia  

roboczego ze względu na święto waluty (dzień wolny od pracy 

w danym kraju). 

Święta bankowe we wrześniu i październiku 2014 

Październik 

 

01 – BWP, CNY, HKD 

02 – CNY, HKD, INR 

03 – ILS, KRW,KWD,SAR 

06 – AED,BHD,EGP,INR, 

JOD,KWD,LBP,MAD,MYR,

OMR,PHP,PKR,QAR,SAR,

SGD,TND,TRY 

07 – AED, JOD, KWD, OMR, 

QAR,TRY 

08 – HRK, JOD,PEN, QAR 

09 – ILS, UGX 

10 – ANG, TWD 

13– ARS, CAD, COP, JPY, USD 

15 – MWK, TND 

16 – ILS 

20 – JMD, KES 

23 – HUF, MKD, MUR, MYR, 

SGD, THB 

27 – NZD 

28 – CZK 

29 – TRY 

31 – CLP 
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Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany 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. Znaki Citi oraz 

Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej 

spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych. 

Wrzesień  

 

01 – CAD, MYR, USD 

08 – KRW, MKD, TWD 

09 – CNY, HKD, KRW 

15 – JPY 

16 – MXN, MYR 

18 – CLP 

19 – CLP 

22 – BGN 

23 – JPY, SAR 

24 – ZAR 

25 – ILS 

26 – ILS 

30 – BWP, INR 


