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Szybki kontakt z Doradcą CitiService:

tel.: 801 24 84 24; 22 690 19 81

Analizy rynkowe

Tabela kursów

Wyciąg z Taryfy Prowizji 
i Opłat Bankowych

Aktualności CitiService

• Zmiany w opłatach składek do ZUS

• Godziny przyjmowania zleceń przez Citi Handlowy 

w dniu 29 grudnia 2017 r.

• Godziny przyjmowania zleceń przez KIR w dniu 

29 grudnia 2017 r.

• Święta bankowe w grudniu 2017 r. i styczniu 2018 r.

Najserdeczniejsze życzenia

szczęśliwych i radosnych Świąt

oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów 

w nadchodzącym 2018 roku!

1 stycznia 2018 r. zmieniają się zasady opłacania składek 
do ZUS. 

Płatności do ZUS będą realizowane jako jeden zwykły 
przelew krajowy na indywidualny rachunek, który 
otrzymają Państwo listem poleconym z ZUS.

Zamiast trzech lub czterech przelewów miesięcznie będzie 
wysyłany tylko jeden przelew łącznie na:

• ubezpieczenia społeczne,
• ubezpieczenie zdrowotne,
• Fundusz Pracy,
• Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
• Fundusz Emerytur Pomostowych.

Dotychczasowe rachunki do wpłat zostaną zamknięte 31 grudnia 2017 r.

Nowy indywidualny numer rachunku składkowego składa się z 26 cyfr. W numerze rachunku 
będzie zawarty numer identyfikujący ZUS i Państwa numer NIP (ostatnie 10 cyfr).

W nowym przelewie do ZUS jedyne informacje, jakie od 1 stycznia 2018 r. będzie trzeba 
wpisać w celu realizacji przelewu, to kwota składki, nadawca i odbiorca płatności oraz 
Państwa nowy numer rachunku składkowego.

Przelewy zlecone na dotychczasowe numery rachunków ZUS, z przyszłą datą waluty, 
wypadającą po 31 grudnia 2017 r. zostaną przez Bank anulowane. Przelew powinien 
zostać zlecony przez Klienta ponownie – na nowy, indywidualny rachunek ZUS.

Zmiany w opłatach składek do ZUS

Liczba
kontrolna

Stały numer Twój NIPLiczba
uzupełniająca

2 cyfry

XX

11 cyfr

60000002026

3 cyfry

XXX

10 cyfr

XXXXXXXXXX

http://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/analizy-tygodniowe.htm
http://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/kursy-walut.htm
http://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/files/wyciag_od_170501_pl.pdf
http://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/CitiService.htm
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1. Uprzejmie informujemy, że dzień 22 grudnia 2017 r. w Citi Handlowy jest normalnym dniem 
pracy, wszystkie oddziały Banku pracują w standardowych godzinach, a zlecenia są przyjmowane 
i realizowane bez zmian czasowych. 

2. Również 29 grudnia 2017 r. w Citi Handlowy wszystkie oddziały Banku pracują w standardowych 
godzinach. Tego dnia zmienione będą jednak godziny przyjmowania zleceń do realizacji. 
Obowiązujący w tym dniu harmonogram przedstawiono poniżej: 

a) Przelewy zagraniczne oraz krajowe zewnętrzne i wewnętrzne:

 – przelewy krajowe wewnętrzne dostarczone w formie papierowej – do godz. 14:00
 – przelewy krajowe zewnętrzne oraz zagraniczne dostarczone w formie papierowej 

– do godz. 12:00 
 – przesłane poprzez faks kluczowany – do godz. 12:00 
 – przelewy Express Elixir – pozostają bez zmian
 – przesłane poprzez systemy bankowości elektronicznej: 

i) przelewy krajowe wewnętrzne – do godz. 17:30 
ii) przelewy krajowe zewnętrzne – do godz. 17:30*
iii) przelewy krajowe Sorbnet – do godz. 13:30
iv) przelewy zagraniczne zewnętrzne – do godz. 14:00
v) przelewy zagraniczne wewnętrzne – do godz. 17:00

*  Przelewy krajowe zewnętrzne przesłane w godzinach 12:30–17:30 obciążą rachunek w dniu 
29 grudnia 2017 r., a rozliczone zostaną I sesją Elixir w dniu 2 stycznia 2018 r.

Zlecenia przesłane po ww. godzinach zostaną zrealizowane 2 stycznia 2018 r. 

b) Depozyty 

 – zawierane przez telefon – do godz. 13:00 
 – przesłane drogą elektroniczną lub dostarczane papierowo – do godz. 12:00

c) Wpływy zagraniczne 

 – otrzymane przez nasz Bank do godz. 14:00 będą realizowane tego samego dnia 
 – otrzymane poprzez system EuroElixir zostaną zaksięgowane w tym samym dniu

d) Wpływy krajowe z Krajowej Izby Rozliczeniowej na rachunki Klientów

 – zostaną zaksięgowane w tym samym dniu.

e) Produkty Trade Services, tj. Akredytywy Eksportowe i Importowe, Inkasa oraz Gwarancje 

 – zostaną zaksięgowane do godz. 10:00

f) Zlecenia Trade Finance – Faktoring 

 – zostaną zaksięgowane do godz. 10:00

g) Dostępność elektronicznych plików w systemie CitiDirect:

 – przewidywalna dostępność plików dotyczących usług kolekcji należności (SpeedCollect, Direct 
Debit oraz wyciągi w formie pliku MT940 i PRGSTA) – od godz. 8:00 30 grudnia 2017 r.

h) Dostępność wyciągów elektronicznych PDF w systemie CitiDirect:

 – przewidywalna dostępność elektronicznych wyciągów PDF – od godz. 7:00 2 stycznia 2018 r.

Przypominamy, iż potwierdzenia stanu sald na dzień 29 grudnia 2017 r. będą w tym roku wysyłane 
przez Bank na Państwa adresy korespondencyjne. Jeżeli zachodzi taka konieczność, prosimy o dokonanie 
weryfikacji i aktualizacji adresów korespondencyjnych.

Godziny przyjmowania zleceń przez Citi Handlowy w dniu 29 grudnia 2017 r.
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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 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.

Prezentujemy Państwu dni w grudniu 2017 r. i styczniu 2018 r., w których dokonane zlecenia będą 
realizowane następnego dnia roboczego ze względu na dni wolne od pracy w danym kraju:

Święta bankowe w grudniu 2017 r. i styczniu 2018 r.

GRUDZIEŃ 2017 R.

1 AE, PT, RO

6 ES, FI

8 AT, ES, IT, PT

25 AT, AU, BE, BG, CA, CH, CY, CZ, DE, 
DK, EE, ES, EU, FI, FR, GB, GR, HK, 
HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, NL, NO, PL, 
PT, RO, SE, SG, SI, SK, US, ZA

26 AT, AU, BE, BG, CA, CH, CY, CZ, DE, 
DK, EE, EU, FI, FR, GB, GR, HK, HR, 
HU, IE, IS, IT, LT, LU, NL, NO, PL, RO, 
SE, SK, SI, ZA

STYCZEŃ 2018 R.

1 CAD, CHF, EUR,  DKK, CZK, GBP, 
USD, JPY, SEK, HUF, LVL, UAH, 
RUB,ZAR, NOK, LTL, CNY, AUD, 
RON, KZT, TRY, BGN

2 CHF, JPY, UAH, RUB, RON, KZT

3 JPY , RUB

4 RUB

5 RUB

6 PLN, SEK, RUB

7 RUB

8 JPY, UAH, RUB

15 USD

24 RON

26 AUD

• W systemie ELIXIR odbędą się I i II sesja rozliczeniowa według standardowych godzin Krajowej Izby 
Rozliczeniowej. 

• W systemie Euro-Elixir odbędą się cztery sesje rozliczeniowe według standardowych godzin Krajowej 
Izby Rozliczeniowej.

• Przelewy Express Elixir będą realizowane przez Bank w standardowych godzinach: 7:00 – 18:00.

Godziny przyjmowania zleceń przez KIR w dniu 29 grudnia 2017 r.


