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CitiDirect BE® Konfiguracja modułu pobierania/wysyłania plików
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. 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.
I.Dane Klienta
II. Numer rachunku
III. Uprawnienia użytkownika 
Nowi Użytkownicy domyślnie otrzymują token mobilny MobilePASS, chyba że Klient zaznaczy w poniższej tabeli, że chce otrzymać kartę SafeWord.
Imię i nazwisko
Adres e-mail / numer komórkowy6  
Karta SafeWord
- mogą obowiązywać opłaty
Usuń
uprawnienia
Dodaj uprawnienia
Pobieranie
plików3
Rachunki2
Wysyłanie
plików4
Rachunki2
Autoryzacja
plików5
Rachunki2
/
Proszę zaznaczyć dodawanie lub usuwanie uprawnień dla użytkownika.
Wskazówki dotyczące wypełniania wniosku:
1 Osoba, z którą Bank skontaktuje się w przypadku wątpliwości, co do poprawności wypełnienia niniejszego wniosku. Klient upoważnia, w. osobę do potwierdzenia poprawności wniosku lub dokonania w nim niezbędnych modyfikacji koniecznych do jego realizacji o ile nie płyną one znacząco na treść wniosku.
2 Proszę podać rachunki wpisując odpowiadające im numery z punktu II.
3 Konieczność wypełnienia tabeli nr IV „Formaty pobieranych plików”.
4 Konieczność wypełnienia tabeli nr V „Formaty wysyłanych plików”.
5 Dla Użytkowników posiadających uprawnienia do Autoryzacji konieczne jest przedstawienie dokumentów tożsamości w Banku
6 Wymagane dla Użytkowników logujących się za pomocą aplikacji mobilnej MobilePASS
IV. Formaty pobieranych plików
V. Formaty wysyłanych plików
VI. Kopiowanie uprawnień
Podpis osoby upoważnionej/Nazwisko/Data:
Pieczęć firmowa:
Podpis osoby upoważnionej/Nazwisko/Data:
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