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CitiDirect. Korzystaj z dostępu mobilnego już dziś!
CitiDirect Mobile pozwala na wygodne korzystanie z najważniejszych funkcji bankowości elektronicznej CitiDirect, takich jak:
autoryzacja płatności firmy czy bieżący dostęp do informacji o saldzie i transakcjach na rachunkach firmy. W dowolnym miejscu
i czasie, na własnym smartfonie, tablecie, a także komputerze można użyć intuicyjnej w obsłudze wersji mobilnej CitiDirect.

Co można zyskać dzięki CitiDirect Mobile?
•
•
•
•
•
•

bieżąca kontrola nad płatnościami firmy dzięki szybkiemu dostępowi do kluczowych funkcji rachunku
intuicyjna nawigacja – łatwy i przejrzysty interfejs
bezpieczeństwo – silne mechanizmy zabezpieczeń jak w wersji podstawowej systemu
uniwersalność – logowanie do wersji mobilnej na dowolnym urządzeniu mobilnym: smartfonie, tablecie lub ekranie komputera
brak konieczności instalowania oprogramowania – dostęp z poziomu przeglądarki internetowej
bezpłatny dostęp do bankowości mobilnej dla wszystkich użytkowników systemu CitiDirect

Najważniejsze funkcje dostępne w wersji mobilnej CitiDirect:
•• autoryzacja i wysyłanie płatności firmy
•• autoryzacja i wysyłanie paczek płatności
•• tworzenie listy płatności do autoryzacji
•• autoryzacja importu pliku
•• bieżąca informacja o wysokości salda na rachunkach
•• wgląd w historię operacji na rachunkach i bieżący status transakcji
•• wprowadzanie płatności z wzorca
•• linkowanie pomiędzy profilami firmy w CitiDirect
•• powiadomienia SMS-em/e-mailem o płatnościach oczekujących na autoryzację/wysłanie

Zacznij korzystać już dziś! To takie proste!
wpisz w przeglądarce adres: https://m.citidirectbe.com lub https://m.citidirect.com
zaloguj się tak samo jak do wersji podstawowej systemu
korzystaj z CitiDirect Mobile
Zakres opcji dostępnych dla użytkownika w wersji mobilnej będzie zgodny z uprawnieniami posiadanymi w wersji podstawowej.

Szczegółowe informacje o usłudze oraz zasadach bezpieczeństwa znajdą
Państwo na stronie www.CitiDirect.pl lub poprzez kontakt z infolinią pod
numerami tel. 801 343 978 oraz +48 22 690 15 21.

Nagroda w kategorii „Best Mobile Service or App for Enterprise” na międzynarodowym konkursie „Mobile World Congress 2015”.
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