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Wyciąg z Taryfy Prowizji 
i Opłat Bankowych

Kolejna faza digitalizacji, automatyzacji  
dla płatności przychodzących

Mając na celu poprawę jakości obsługi oraz przyspieszenie dostępności Państwa 
środków wynikających z płatności przychodzących na rachunek w walutach innych niż 
waluta rachunku, wprowadzamy automatyczny proces księgowania tych transakcji na 
rachunek zgodny z instrukcją. Zmiana weszła w życie 2.01.2020 r.

Miło nam poinformować, że aplikacja CitiDirect BE Mobile (jako nowa alternatywa dla 
wcześniej już działającej wersji mobilnej na przeglądarki internetowe) jest już dostępna! 
Oferuje ona zaawansowane funkcje, w tym możliwość autentykacji przy wykorzystaniu 
biometrii.

Aplikacja CitiDirect BE Mobile umożliwia zarządzanie codziennymi płatnościami 
bezpośrednio ze smartfona lub tabletu. Jest prosta w obsłudze, bezpieczna  
i funkcjonalna.

Dzięki niej użytkownicy mający dostęp do aplikacji CitiDirect BE Mobile mogą 
teraz potwierdzić logowanie do systemu, korzystając z mechanizmu skanowania linii 
papilarnych lub rozpoznawania twarzy, wkrótce już także podczas logowania do pełnej 
wersji CitiDirect BE. 

Usługa dostępna jest dla użytkowników posiadających urządzenie mobilne z systemem 
operacyjnym APPLE IOS lub ANDROID z możliwością obsługi technologii biometrycznych.

Więcej informacji >>

Aplikacja CitiDirect BE Mobile z funkcją autentykacji 
biometrycznej już dostępna!

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/CitiService.htm
http://www.citihandlowy.pl/poland/corporate/polish/files/wyciag_od_191202_pl.pdf
http://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/pdf/citidirectmobile_pl.pdf
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Zwracamy uwagę na bardzo ważną kwestię bezpieczeństwa.

Obserwujemy wzmożoną aktywność hakerów, którzy podszywając się pod kontrahentów, 
wysyłają fałszywe wiadomości z żądaniem zapłaty.

To popularny typ ataku socjotechnicznego zwany BEC (Business E-mail Compromise). Zapraszamy 
do zapoznania się z praktycznymi wskazówkami, które pomogą Państwu uchronić się przed 
oszustwem.

Więcej informacji >>

Prosimy o zachowanie szczególnej czujności!

Ważna informacja na temat bezpieczeństwa
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Prezentujemy Państwu dni w lutym i marcu 2020 r., w których dokonane zlecenia będą realizowane 
następnego dnia roboczego ze względu na dni wolne od pracy w danym kraju.

Święta bankowe w lutym i marcu 2020 r.
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http://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/pdf/cybersecurity-business-email-compromise-pl.pdf

