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Dokument gwarancji bankowej przesłanej poprzez Citi Secure Email jest: 

• zakodowany w pliku PDF i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym wydanym przez Krajową Izbę 

Rozliczeniową (kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu)

• dostępny do pobrania przez beneficjenta na stronie Citi Secure Email (beneficjent w pierwszym e-mailu będzie 

instruowany, jak zarejestrować swoje hasło, którym będzie się logował)

• bezpieczny – Citi Secure Email jest sprawdzonym w Banku systemem wykorzystywanym do wysyłania informacji 

zawierających dane prawnie chronione (po rejestracji beneficjent będzie otrzymywał ogólnego e-maila z treścią 

oryginalnego e-maila oraz z zakodowanymi w pliku PDF załącznikami). 

Od 10 kwietnia 2017 roku po wskazaniu we Wniosku o gwarancję prośby o wystawienie gwarancji w formie 
elektronicznej i dostarczenie jej na adresy mailowe beneficjenta – gwarancja bankowa będzie wystawiona w formie 
elektronicznej (opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) i doręczona poprzez Citi Secure Email.

eGwarancja to elektroniczne doręczenie beneficjentowi dokumentu gwarancji bankowej poprzez 
Citi Secure Email, które: 

• przyspiesza doręczenie gwarancji beneficjentowi (ma to duże znaczenie w przypadku, gdy czas doręczenia gwarancji 

beneficjentowi jest kluczowy)

• obniża koszty związane z transakcją (zleceniodawca nie będzie pokrywał kosztów kuriera / Poczty Polskiej).

Co zrobić, aby skorzystać z nowej formy doręczenia? 

Należy: 

• potwierdzić z beneficjentem, że posiada on Adobe PDF Reader wersja 7

• potwierdzić z beneficjentem, że taka forma udzielenia gwarancji i jej doręczenia jest dla niego akceptowalna

• uzyskać od beneficjenta adresy mailowe osób lub adres tzw. zbiorczej skrzynki e-mail, na które będą 

doręczane gwarancje.

Następnie:

• we Wniosku o gwarancję w polu o nazwie „Akredytywę/Gwarancję należy przesłać:” należy wpisać, że proszą Państwo 

o wystawienie Gwarancji w formie elektronicznej i przesłanie jej beneficjentowi pocztą elektroniczną e-mail 

z podaniem adresu(-ów) e-mail osoby/osób lub z podaniem adresu zbiorczej skrzynki e-mail po stronie beneficjenta.


