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Citi Trade Portal dla produktów
Finansowania i Obsługi Handlu

Citi Trade Portal jest modułem bankowości elektronicznej CitiDirect, który
umożliwia zdalne zarządzanie transakcjami finansowania i obsługi handlu,
zapewnia tym samym płynne zarządzanie firmą.

W Citi Trade Portal są dostępne:
Produkty obsługi handlu

Produkty finansowania handlu

akredytywa importowa i eksportowa

kredyt handlowy

gwarancja bankowa

programy finansowania dostawców
i dystrybutorów

Inkaso importowe i eksportowe
faktoring

Zalety dla Klienta
√√ Dostęp do wszystkich produktów finansowania
i obsługi handlu na jednej platformie
√√ Łatwa, intuicyjna obsługa
√√ Szkolenia z funkcjonalności portalu
√√ 100% bezpieczeństwa Twoich danych
√√ Zapewnia pełną wymianę informacji
transakcyjnych
√√ Wysyłanie/otrzymywanie dokumentacji
dotyczącej produktów obsługi handlu

Korzyści dla Klienta
√√ Oszczędność czasu
• szybsze dotarcie korespondencji / zleceń
a tym samym szybsza ich realizacja przez Citi
Handlowy
• szybsze otrzymanie informacji o zdarzeniach
dotyczących transakcji
√√ Ułatwienie wypełnienia zleceń/instrukcji:
• dostępność szablonów różnorodnych zleceń /
instrukcji
• tworzenie nowego wniosku/zlecenia poprzez
edycję wcześniej utworzonego
• wsparcie systemowe w przygotowaniu
wniosków/zleceń

√√ Dostęp do platformy z każdego miejsca
na świecie

√√ Eliminacja kosztów – kuriera / poczty / zakupu
papieru

√√ Dostępna w wersji polskiej i angielskiej

√√ Raporty dotyczące transakcji aktualizowane
o zdarzenia jakie wystąpiły w transakcji

Szczegółowych informacji na temat funkcjonalności produktów, opłat i prowizji za korzystanie z produktów, wymagań oraz warunków korzystania
z produktów, jak również ryzyk z nimi związanych udzieli Państwu Doradca Bankowy.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z CitiService pod adresem: ecitiservice.polska@citi.com
lub infotrade@citi.com. Szczegółowe informacje: www.citidirect.pl, sekcja Podręczniki
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