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INFORMACJE O PRODUKTACH 

CitDirect Mobile dla Klientów CitiDirect.  
 

Przypominamy o usłudze CitiDirect Mobile umożliwiającej Klientom  
w dowolnym miejscu i czasie dostęp do systemu bankowości                
elektronicznej za pomocą telefonów komórkowych, tabletów i innych   

urządzeń mobilnych.  Pozwala na łatwe  
i bezpieczne zarządzanie finansami firmy  
z praktycznie dowolnego miejsca.     

Wystarczy urządzenie mobilne (smartfon, 
tablet) podłączone do Internetu. 

 

Serwis CitiDirect Mobile umożliwia:  

- autoryzację i zwalnianie płatności 

- autoryzację i zwalnianie listy płatności 

- sprawdzanie salda rachunku 

- podgląd szczegółów transakcji 

- filtrowanie płatności 

- wyszukiwanie płatności  

 
 
 

Aplikacja dostępna jest przez przeglądarkę internetową, obsługiwaną 
przez tablety oraz smartfony z systemami operacyjnymi: BlackBerry,  
Apple iOS, Android, Windows, Symbian. 

Ankieta Euromoney - zagłosuj!  
 

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia tegorocznej ankiety 
magazynu Euromoney i oddania głosu na Citi.  Państwa głos 

jest dla nas bardzo ważny! Ankieta trwa do 6 lipca 2012 r. 

 

Citi i Citi Handlowy od początku swego istnienia wspierały 
wiele przełomowych przedsięwzięć, stawiały na innowacje  
i były motorem postępu, zarówno w globalnym jak i lokalnym 

wymiarze. 2012 to dla nas szczególny rok. Pod hasłem 
„Jeden bank, dwie tradycje, 200 lat postępu” obchodzimy 200 
jubileusz grupy Citi. 

 
Czujemy się uprzywilejowani, że przez lata mogliśmy     
wspierać naszych Klientów w realizowaniu ich ambicji.     

Dołożymy wszelkich starań, aby również w przyszłości    
przyczyniać się do realizacji Państwa celów biznesowych. 
 

Dziękujemy za uznanie okazane w ubiegłorocznej ankiecie 
Euromoney i zachęcamy do oddania swojego głosu również 

w tym roku!  

Głosuj na Citi (kliknij) 

  W numerze między innymi: 
 
 

Jeden bank, dwie tradycje, 200 lat postępu. 
Terminy meczów - utrudnienia w ruchu. 
Euromoney - zagłosuj! 
Wolontariat CitiHandlowy - pomagamy już 7 
lat. 

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/rating.htm?show=am
http://www.euromoney.com/survey/takesurvey/po/CashManagementNonFI2012/
http://www.euromoney.com/survey/takesurvey/po/CashManagementNonFI2012/
http://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/CitiDirectMobile.htm
http://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/files/wyciag_pl.pdf


INFORMACJE BIEŻĄCE 

NIE TYLKO O PIENIĄDZACH  

Święta bankowe w czerwcu i lipcu 2012r.  
 

Prezentujemy Państwu daty w czerwcu oraz lipcu 2012 roku,  
w których zlecenia ze względu na święto waluty (dzień wolny od 
pracy w danym kraju) będą realizowane, następnego dnia    

roboczego.  

CZERWIEC: 
04 – EUR (Cypr, Grecja, Irlandia ), GBP, RON, UAH 
05 – DKK, GBP 

06 – SEK 
07 – EUR (Austria, Niemcy, Portugalia), HRK, PLN 
11 – AUD 

12 – RUB 
13 – EUR (Portugalia) 
21 – EUR (Belgia) 

22 – EUR (Finlandia), HRK, SEK 
25 – HRK, EUR (Słowenia) 
28 – UAH 

 
LIPIEC: 
02 – CAD, HKD, EUR (Holandia) 

04 – USD 
05 – CZK, EUR (Słowacja) 
06 – CZK, LTL 

16 – JPY 

Terminy meczów - utrudnienia w ruchu.  
 

W związku z odbywającymi się Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej 
UEFA EURO 2012 i możliwymi utrudnieniami w ruchu, podajemy 
terminy meczów rozgrywanych na terenie Polski:  

 
GDAŃSK 
niedziela, 10 czerwca, 18.00: Hiszpania - Włochy  

czwartek, 14 czerwca, 20.45: Hiszpania - Irlandia  
poniedziałek, 18 czerwca, 20.45: Chorwacja - Hiszpania  
piątek, 22 czerwca, 20.45: ĆWIERĆFINAŁ 

 
POZNAŃ 
niedziela, 10 czerwca, 20.45: Irlandia - Chorwacja  

czwartek, 14 czerwca, 18.00: Włochy - Chorwacja  
poniedziałek, 18 czerwca, 20.45: Włochy - Irlandia  
 

WARSZAWA 
piątek, 8 czerwca, godz. 18.00: Polska - Grecja  
wtorek, 12 czerwca, 20.45: Polska - Rosja  

sobota, 16 czerwca, 20.45: Grecja - Rosja  
czwartek, 21 czerwca, 20.45: ĆWIERĆFINAŁ 
czwartek, 28 czerwca, 20.45: PÓŁFINAŁ 

 
WROCŁAW 
piątek, 8 czerwca, 20.45: Rosja - Czechy  
wtorek, 12 czerwca, 18.00: Grecja - Czechy  

sobota, 16 czerwca, 20.45: Czechy - Polska 

Wolontariat CitiHandlowy - pomagamy już 7 lat.  
 

W tym roku mija 7 lat z wolontariatem w Citi Handlowy. Wdrożony w czerwcu 2005 r. Program 
Wolontariatu Pracowniczego, od początku koordynowany jest przez Fundację Kronenberga 
przy Citi Handlowy. Wolontariusze wspierają swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami 

wybrane przedsięwzięcia społeczne i angażują się w pomoc organizacjom o bardzo różnym   
profilu działalności.  
 

Program Wolontariatu Pracowniczego w Citi Handlowy dynamicznie 
się rozwija – co roku szeregi wolontariuszy zasilają kolejni            
pracownicy, a liczba prowadzonych przez nich projektów stale rośnie. 

Największym wydarzeniem wolontariackim w Citi Handlowy jest  
Światowy Dzień Citi dla Społeczności – międzynarodowy projekt 

realizowany co roku tego samego dnia w ponad 90 krajach na całym świecie. Tegoroczna, siódma edycja        

wydarzenia związana jest z obchodami 200-lecia Citi, co sprawia, że jest to wyjątkowe święto dla wszystkich  
wolontariuszy Banku.  
W dniach od 25 maja do 30 czerwca zrealizujemy ponad 120 projektów w 12 województwach, dzięki czemu  

dotrzemy do 13 tysięcy potrzebujących.  
 
Program Wolontariatu Pracowniczego angażuje nie tylko pracowników, ale także ich rodziny i przyjaciół.               

W działaniach wolontariackich uczestniczą również klienci Banku. W tym roku swój udział w projektach            
zapowiedzieli już wolontariusze z firm: BP Polska, Can-Pack, Delphi, HG Polska, Legg Maison TFI S.A., Pentel 
Poland, Securitas Polska, Sportimpex, Toyota Motor Poland, Universal Music Polska.  

 

Jeden bank, dwie tradycje, 200 lat postępu.  
 

Citi i Citi Handlowy celebrują w tym roku szczególną rocznicę: dwusetlecie powstania grupy Citi. Z tej okazji       
uruchomiona została specjalna strona internetowa www.citihandlowy.pl/200, z której można dowiedzieć się w jaki 
sposób zarówno Citi, jak i Citi Handlowy (istniejący już ponad 140 lat) wspierały wiele przełomowych przedsięwzięć 

i idei. Globalna jubileuszowa kampania Citi koncentruje się na przedstawianiu historii i zdarzeń, w których grupa Citi 
była partnerem lub inspiratorem. Takim przykładem jest udział banku w projekcie budowy pierwszego                 
pasażerskiego samolotu odrzutowego, którego powstanie zrewolucjonizowało sposób, w jaki podróżuje cały świat.  

W polskiej odsłonie kampanii „Jeden bank, dwie tradycje, 200 lat postępu” znajdziemy także lokalne przykłady  
z historii Citi Handlowy. Całość można zobaczyć na dedykowanej stronie www.citihandllowy.pl/200, gdzie          
zgromadzono więcej przykładów jak Citi zmieniło oblicze współczesnego świata.  
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