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CitiDirect BE Mobile jest serwisem pozwalającym na łączenie się z platformą bankowości elektronicznej za pomocą telefonów 

komórkowych, tabletów i innych urządzeń mobilnych. CitiDirect BE Mobile oferuje wybrane funkcjonalności dostępne w CitiDirect BE.

Funkcjonalności serwisu mobilnego:

 – wprowadzanie płatności z wzorca

 – autoryzacja i zwalnianie płatności 

 – autoryzacja i zwalnianie listy płatności

 – autoryzacja importu pliku

 – podgląd sald bieżących i historii operacji na rachunkach

 – zagregowana informacja bieżąca o saldach na rachunkach

 – linkowanie pomiędzy profilami Klienta

 – powiadomienia SMS oraz e-mail

Wymagania techniczne

Serwis jest kompatybilny z przeglądarkami internetowymi dostępnymi na tabletach oraz smartfonach pracujących pod kontrolą 

następujących systemów operacyjnych: BlackBerry, Apple iOS, Android, Windows oraz Symbian.

Logowanie 

W przeglądarce internetowej otwórz: 

https://m.citidirect.com

Logowanie przebiega identycznie jak do serwisu stacjonarnego.

1. Wstęp

Tutaj wpisz numer seryjny swojej 

karty SafeWord. Po kliknięciu 

Wyślij pojawi się kod, który należy 

przepisać do karty. 

Tutaj zmienisz język

Tutaj znajdziesz telefon 

do CitiService
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UWAGA!

Na stronie logowania pojawi 

się kod składający się z ośmiu 

cyfr – zamiast dotychczasowych 

dziewięciu.

Po włączeniu karty safeword 

i wpisaniu pin-u należy najpierw 

wcisnąć na karcie cyfrę 9, 

a następnie przepisać do niej 

podany na ekranie logowania kod. 

następnie należy przepisać nowy 

kod wygenerowany na wyświe-

tlaczu karty do pola „odpowiedź” 

na ekranie logowania i wcisnąć 

przycisk WYŚLIJ.
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Tutaj zmienisz język.

Informacja o nieudanych próbach 

logowania (liczba prób i czas) 

od ostatniej daty logowania.

Liczby pokazują, ile transakcji 

czeka na Autoryzację/Zwolnienie.

 Autoryzacja przebiegu importu 
Autoryzacja/Zwolnienie list 

płatności stworzonych wcześniej 

na platformie stacjonarnej 

bądź bezpośrednio w serwisie 

mobilnym.

Imię i nazwisko Użytkownika 

(Nazwa Firmy)

Linkowanie pomiędzy profilami 

Klienta.

Podgląd wykonanych płatności. 

Zagregowana informacja bieżąca 

o saldach na rachunkach.

Podgląd bieżących sald.

Wprowadzanie płatności z wzorca, 

stworzonego wcześniej w serwisie 

stacjonarnym.

Strona Główna
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Wybranie na Stronie głównej opcji Wzorzec w sekcji „Rozpocznij płatność” powoduje pojawienie się poniższego ekranu. 

Wprowadzenie płatności w serwisie mobilnym jest możliwe jedynie z wcześniej utworzonego wzorca w serwisie stacjonarnym.

Funkcjonalność dostępna jest jedynie dla typu wzorca w pełni zablokowanego oraz następujących metod płatności:

 – przelew krajowy (przelew zwykły, przelew do urzędu skarbowego, przelew do ZUS)

 – przelew zagraniczny.

Po wybraniu kryterium Metody Płatności pojawi się poniższy ekran, który umożliwi wyszukanie wzorca. 

Możliwe jest zaznaczenie więcej niż jednej metody płatności.

2. Wprowadzanie płatności z wzorca

Aby ułatwić wyszukanie wzorca, 

uzupełnij kryteria, tj. pola 

widoczne na pokazanym ekranie. 

Pozostawienie pustych pól nie 

zawęzi wyniku wyszukiwania.

Wybierz metodę/y płatności.

Uzupełnij, jeśli chcesz, aby jednym 

z kryteriów wyszukiwania była 

nazwa wzorca. Możesz wprowadzić 

część nazwy.

Aby ustawić Metodę Płatności jako 

jeden z kryteriów wyszukiwania 

wzorca, kliknij ikonę wyszukiwania.

Po kliknięciu Zastosuj wybór 

wybrana/e metoda/y płatności 

będzie/dą jednym z kryteriów 

wyszukania wzorców.

Kliknij, a na ekranie wynikowym 

zostaną pokazane wartości 

(wzorce) spełniające wszystkie 

wybrane powyżej kryteria.

Tutaj uzupełnij kryterium Nazwy 

beneficjenta. Możesz wpisać pełną 

nazwę lub jej część.

Wprowadź 3-literowy kod waluty, 

np. PLN.

Czyści wszystkie wybrane powyżej 

przez Użytkownika kryteria.
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Poniżej zaprezentowano przykładowy ekran listy dostępnych wzorców – według wybranych uprzednio przez Użytkownika kryteriów.  

Po wybraniu wzorca wyświetlą się niżej zaprezentowane szczegóły do uzupełnienia.

Wybierz z listy wzorzec, z którego 

chcesz wykonać płatność. 

Wprowadź Identyfikator płatności. 

Kliknij na ikonę kalendarza, 

aby wprowadzić datę waluty.

Pole szczegółów płatności.

Domyślna kwota będzie 

widoczna, o ile została wcześniej 

zdefiniowana we wzorcu. 

W przeciwnym razie widoczne 

będzie puste pole do uzupełnienia. 

Kliknij tutaj, aby przywrócić 

domyślne ustawienia wzorca 

płatności.

Kliknij tutaj w celu wysłania 

płatności do Banku.
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Ekrany Autoryzacji i Zwalniania wyglądają identycznie. Na poniższym przykładzie przedstawiono ekran autoryzacyjny, Jednakże 

wszystkie objaśnienia odnoszą się w takim samym stopniu do ekranu Zwolnienia.

3. Autoryzacja/Zwalnianie płatności

Kliknij tutaj, aby wybrać wszystkie 

płatności na bieżącej stronie. 

Liczba w nawiasie pokazuje liczbę 

płatności wybranych na wszystkich 

stronach.

Po wybraniu wszystkich płatności 

kliknij tutaj, aby je zautoryzować. 

Zostanie wyświetlone podsumowa-

nie z prośbą o potwierdzenie.

Widok listy płatności do 

autoryzacji może być dostosowany 

poprzez zastosowanie kryteriów: 

waluty płatności, rodzaju przelewu, 

numeru konta, nazwy konta, czy 

też daty waluty płatności.

Kliknij, aby zastosować wybrane 

powyżej kryteria wyszukiwania 

płatności.

Numer bieżącej strony. Na jednej 

stronie zmieści się maksymalnie 

50 płatności. 

Kliknij na Wyczyść filtr, aby 

powrócić do widoku domyślnego, 

tj. pełnej listy płatności do 

autoryzacji.

Masz możliwość wysłania płatności 

do naprawy. Po kliknięciu na opcję 

Wyślij do naprawy wyświetli się 

lista powodów do wyboru. Wybierz 

jeden i potwierdź wybór.

Kliknij na treść, aby przejść do 

szczegółowego podglądu płatności.

Po kliknięciu na Kryteria wyszu-

kiwania zostaniesz przeniesiony 

do dolnej części ekrany, gdzie 

możliwe jest wybranie kryteriów 

filtrowania płatności.

Liczba wszystkich płatności 

czekających na autoryzację.
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Pole Kod wzorca informuje o tym, 

jaki szablon został wykorzystany 

do utworzenia tej płatności.

Zależnie od tego, czy Szczegóły 

płatności zostały wyświetlone 

z widoku listy Autoryzacji 

Płatności czy Zwalniania Płatności, 

przycisk będzie umożliwiał 

Autoryzację bądź Zwolnienie danej 

płatności.

Ekran Szczegółów płatności, który 

wyświetla się po kliknięciu na 

znajdującą się na liście płatność.
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W celu przyspieszenia procesu autoryzacji/zwolnienia większej liczby płatności można stworzyć listę. Poszczególne płatności, 

które widnieją w ramach stworzonej listy, są także widoczne, odpowiednio, do autoryzacji/zwolnienia płatności pojedyńczych. 

Na poniższym przykładzie przedstawiono ekran Autoryzacji Listy, jednakże poniższe objaśnienia dotyczą w równym stopniu 

ekranu przeznaczonego do Zwalniania List.

Możesz stworzyć Listę płatności do autoryzacji bezpośrednio w serwisie mobilnym, na podstawie wybranych kryteriów.

4. Autoryzacja/Zwalnianie Listy płatności

Kliknij tutaj, aby wybrać wszystkie 

listy na bieżącej stronie. Liczba 

w nawiasie pokazuje liczbę list 

wybranych na wszystkich stronach.

Po wybraniu wszystkich list kliknij 

tutaj, aby je zautoryzować. Zosta-

nie wyświetlone podsumowanie 

z prośbą o potwierdzenie.

Liczba wszystkich list 

oczekujących na autoryzację.

Kliknij tutaj, aby utworzyć nową 

listę bezpośrednio w serwisie 

mobilnym.

Kliknij na treść, aby przejść do 

szczegółowego podglądu listy.

Liczba płatności w ramach danej Listy.

Klikając tutaj, możesz usunąć 

listę. Usunięcie listy nie powoduje 

usunięcia płatności.

Do listy zostaną dodane płatności 

spełniające wszystkie wybrane 

kryteria.

Uzupełnij datę, klikając na ikonę 

kalendarza.

Po zaznaczeniu wybranych 

kryteriów kliknij tutaj, aby 

stworzyć listę.
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CitiDirect BE Mobile umożliwia również autoryzację zaimportowanego wcześniej w serwisie stacjonarnym pliku z płatnościami. 

Poniżej zaprezentowano ekrany, jakie pojawią się po wyborze opcji Zaimportowany plik w sekcji Autoryzuj menu głównego.

5. Autoryzacja Zaimportowanego Pliku

Profil importu, z którego plik został 

zaimportowany.

W celu autoryzacji należy wyszu-

kać zaimportowany w serwisie 

stacjonarnym plik z płatnościami.

Kliknij Wyszukaj w celu 

wyświetlenia plików spełniających 

wybrane powyżej kryteria.

Nazwisko i Imię Użytkownika, który 

zaimportował plik do systemu.

Możesz zobaczyć, na którym 

poziomie będzie wykonana 

autoryzacja pliku.

Lista plików oczekujących na 

autoryzację. 

Przycisk „Autoryzuj” przekieruje 

Cię do ekranu potwierdzenia. 

Kliknięcie „Potwierdź” na ekranie 

z podsumowaniem spowoduje 

autoryzację pliku na wskazanym 

poziomie.

Możesz wyszukać plik, 

wprowadzając identyfikator 

przebiegu importu.
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Na ekranach Autoryzacji i Zwolnienia w dolnej części ekranu, pod listą dostępny jest filtr pozwalający na wyświetlenie płatności 

spełniających określone kryteria.

6. Filtrowanie płatności

Liczba w niebieskim prostokącie 

pokazuje, jaka liczba płatności 

spełnia dane kryterium.
Dostępne kryteria do wyboru 

zależą od zawartości listy. 

Oznacza to, że jeśli na przykład 

wszystkie płatności są w walucie 

PLN, Waluta Płatności nie będzie 

kryterium możliwym do wyboru. 

W szczególnym przypadku, gdy 

lista zawiera jedną pozycję, filtr 

nie jest wyświetlany.

Tu możesz wybrać konto 

obciążane.

Po zaznaczeniu kryteriów kliknij 

tutaj, aby zatwierdzić wybór. 
Resetuje filtr i powoduje, że 

zostanie wyświetlona domyślna, 

pełna zawartość listy.

Tu możesz wybrać datę waluty lub 

zakres dat.
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Aby wyszukać płatności wykonane w systemie, wybierz opcję Status płatności w sekcji Zapytania menu głównego. 

Jest to odpowiednik zakładki Statusy Zleceń / Historia z menu Moje Transakcje i Usługi w serwisie stacjonarnym. 

Opcja Status płatności umożliwia w łatwy sposób znalezienie zarówno 10 ostatnio wykonanych płatności, w tym 10 ostatnich 

płatności o największej kwocie, jak również odnalezienie płatności z ostatnich 18 miesięcy spełniających zadane kryteria.

Wybranie z menu opcji Status Płatności spowoduje domyślne otwarcie zakładki Ostatnie, gdzie widocznych będzie  10 najnowszych 

płatności z ostatnich 3 dni. W przypadku braku płatności spełniających ww. kryterium pojawi się odpowiadający temu komunikat.

Zakładka Największe przedstawia listę największych pod względem kwoty płatności wykonanych w analogicznym jak w zakładce 

Ostatnie przedziale czasowym, tj. w przeciągu 3 ostatnich dni. 

7. Szczegóły transakcji
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W celu wyszukania płatności z ostatnich 18 miesięcy według wybranych kryteriów wyszukiwania należy wejść w zakładkę Wyszukaj. 

Poniżej przedstawiono ekran wyszukiwarki.

Kliknij tutaj, aby wybrać 

dodatkowe kryteria wyszukiwania.

Wybierz 1 z 2 dostępnych kryteriów 

wyszukiwania dla dat, tj. według 

daty waluty płatności bądź daty 

jej wprowadzenia. Następnie 

wprowadź przedział czasowy dla 

wyszukiwania.

Wypełnij dowolny zakres dat 

do 90 dni, w przeciągu ostatnich 

18 miesięcy.

Po wybraniu Wyszukaj pokaże 

się lista płatności spełniających 

zadane kryteria.
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Możliwe jest również obejrzenie szczegółów wyszukanych płatności – wystarczy kliknąć wybraną płatność z listy. 

Poniżej przedstawiono przykładowy ekran szczegółów płatności. 
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Ekran pozwala na wyświetlenie bieżącej informacji o saldzie rachunku. Widok ekranu kryteriów wyszukiwania rachunków zostanie 

wyświetlony w zależności od liczby rachunków, do których Użytkownik jest uprawniony. Dla liczby rachunków większej niż 

10 konieczne jest wprowadzenie kryteriów wyszukiwania, w przeciwnym razie Użytkownik zostanie bezpośrednio przekierowany 

do ekranu wynikowego z listą rachunków. 

8. Saldo rachunku

Kliknij Wyszukaj, aby wybrać 

oddział banku z listy. To pole jest 

wymagane, jeśli nie wybrano 

Numeru Klienta.

Jeśli jesteś uprawniony do 

więcej niż 10 rachunków, system 

poprosi o uzupełnienie kryteriów 

wyszukiwania rachunków.

Możesz określić numer konta 

obciążanego. Trzeba wprowadzić 

co najmniej pierwsze cztery (4) 

cyfry numeru rachunku.

Ekran Wyników wyszukiwania 

zawiera wszystkie rachunki 

spełniające wybrane wcześniej 

kryteria. 

Na liście widać nazwy rachunków 

oraz daty ostatnich wyciągów. 

Po kliknięciu na daną pozycję 

przejdziesz w podgląd szczegółów, 

gdzie zobaczysz aktualne saldo.

Waluta jest kryterium 

wymaganym. Możesz wpisać 

ręcznie kod waluty (np. PLN) lub 

kliknąć na ikonę wyszukiwania, 

aby wybrać go z listy.

Kliknij na treść pola, aby wybrać kod 

z listy. To pole jest wymagane, jeśli 

nie wybrano Nazwy i kodu oddziału.
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CitiDirect BE Mobile umożliwia podgląd również bieżącej informacji o łącznym saldzie na rachunkach firmy. W tym celu konieczne jest 

wybranie z Menu głównego opcji Informacja śróddzienna o stanie salda.

Ekran widoczny po wybraniu wskazanej opcji jest podzielony na 3 sekcje:

1. podsumowanie z informacją o łącznym saldzie na wszystkich rachunkach (wyrażone zawsze w walucie podstawowej profilu 

Użytkownika w CitiDirect BE)

2. przyciski wyboru waluty dla prezentacji informacji na liście poniżej

3. lista rachunków pogrupowanych według waluty.

Lista widocznych rachunków oraz łączne saldo są zgodne z uprawnieniami Użytkownika do rachunków w CitiDirect BE oraz mogą 

być ograniczone poprzez wybranie dodatkowych filtrów prezentacji informacji – opcje dostępne w sekcji Dostosuj powyższą listę.

Przykład poniżej: 

Użytkownik posiadający uprawnienie do podglądu informacji tylko do rachunków w EUR, GBP i USD z wszystkich rachunków pod 

profilem Klienta w CitiDirect BE. Profil Klienta w CitiDirect BE z walutą podstawową USD.

9. Zagregowana informacja bieżąca o saldach

Łączne saldo na rachunkach 

z wszystkich grup walut 

prezentowane w walucie 

podstawowej profilu Klienta. 

Uwaga. Łączne saldo jest zależne 

od wybranych kryteriów.

Liczba rachunków, dla których 

prezentowane jest łączne saldo.

Waluta podstawowa profilu Klienta 

w CitiDirect BE – kliknij, aby salda 

dla grup rachunków poniżej 

zostały wyrażone w walucie 

podstawowej.

Data oznacza ostatnią zmianę 

salda na wszystkich dostępnych 

rachunkach łącznie.

Jeśli chcesz ograniczyć wyniki 

wyszukiwania, zaznacz daną 

walutę. Liczba w nawiasie oznacza 

liczbę rachunków w danej walucie, 

do których jesteś uprawniony.

Waluta rachunku – kliknij, aby 

salda dla grup rachunków poniżej 

zostały wyrażone w walucie danej 

grupy rachunków.

Kliknij na wybraną grupę 

rachunków, aby zobaczyć listę 

rachunków i salda, w ramach danej 

grupy. 
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Po wybraniu grupy rachunków prowadzonych w tej samej walucie Użytkownik zostaje przekierowany do ekranu z:

• podsumowaniem salda dla wybranej grupy rachunków (saldo może być wyrażone w walucie podstawowej lub walucie danej grupy 

rachunków)

• listy rachunków w danej grupie.

Przykład. Dla Użytkownika korzystającego z profilu Klienta z walutą podstawową USD, po wybraniu grupy rachunków prowadzonych 

w EUR, łączna informacja o saldzie na takich rachunkach będzie prezentowana do wyboru w USD lub EUR. 

Waluta podstawowa profilu Klienta 

w CitiDirect BE.

Waluta dla wybranej grupy 

rachunków.

Kliknij na wybrany rachunek, aby 

zobaczyć informacje szczegółowe. 

Na tym poziomie informacja 

szczegółowa prezentowana będzie 

już tylko w walucie wybranego 

rachunku.
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Po zalogowaniu do serwisu mobilnego opcja Linkowania umożliwia przełączenie się na inny profil Klienta stworzony w CitiDirect BE. 

Opcja dostępna wyłącznie dla Użytkowników korzystających z więcej niż jednego profilu w CitiDirect BE.

Po przełączeniu się na inny profil funkcjonalności dostępne dla Użytkownika będą zgodne z uprawnieniami Użytkownika na 

wybranym bieżącym profilu. 

Linkowanie pomiędzy profilami Klienta będzie możliwe dla tych profili, na których Użytkownik ma nadany dostęp mobilny.

10. Linkowanie

Kliknij na ikonę w prawym górnym 

rogu głównego ekranu, jeśli 

chcesz przełączyć się na inny 

profil w CitiDirect BE.

Funkcjonalność dostępna dla 

Użytkowników korzystających 

z więcej niż jednego profilu 

w CitiDirect BE.

Wybierz profil z listy.
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W celu otrzymywania powiadomień SMS i/lub e-mail konieczne jest zaznaczenie na wniosku „CitiDirect BE – Powiadomienia Mobilne” 

preferowanych opcji otrzymywania takich powiadomień dla wskazanych Użytkowników oraz przesłanie wypełnionego wniosku do 

Banku. 

Jeśli na wniosku zostało zaznaczone uruchomienie powiadomień SMS, po skonfigurowaniu usługi otrzymasz SMS-em:

• potwierdzenie, że dostęp został nadany oraz

• kod PIN. 

Następnie należy zalogować się do serwisu stacjonarnego i otrzymanym kodem PIN potwierdzić zgodę uruchomienia powiadomień 

SMS.

11. Powiadomienia SMS oraz e-mail

Wpisz PIN, który został wysłany 

na Twój numer komórkowy 

w wiadomości SMS. Następnie 

kliknij Zatwierdź.

Zaznacz tutaj zgodę. 

Tu będzie się znajdował już 

uzupełniony numer Twojego 

telefonu komórkowego wraz 

z numerem kierunkowym kraju.
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Po wciśnięciu Zatwierdź pojawi się następujący komunikat. 

Wciśnij OK.

Powiadomienia SMS i e-mail wysyłane są dla:

• płatności oczekujących na autoryzację, zwolnienie

• zaimportowanych plików oczekujących na autoryzację.

Domyślne ustawienia częstotliwości powiadomień to:

• maksymalnie 10 SMS-ów dziennie

• dla płatności o minimalnej wartości 50 000 wyrażonej w jednostkach danej waluty (ograniczenie kwotowe nie dotyczy 

autoryzacji na poziomie importu pliku).

W celu zmiany ustawień domyślnych prosimy o kontakt z Pomocą Techniczną CitiDirect BE.
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Rezygnację z usługi SMS możesz wykonać samodzielnie poprzez zalogowanie się do serwisu CitiDirect BE i zaznaczenie opcji jak na 

poniższym ekranie. 

Rezygnacja z usługi powiadomień

Zaznacz tą opcję i kliknij na 

Zatwierdź, aby zrezygnować 

z otrzymywania potwierdzeń SMS.

Tu będzie się znajdował już 

uzupełniony numer Twojego 

telefonu komórkowego wraz 

z numerem kierunkowym kraju.

Po wciśnięciu Zatwierdź pojawi się następujący komunikat. 

Wciśnij OK.

UWAGA. Po dokonaniu rezygnacji z otrzymywania powiadomień SMS ponowne uruchomienie usługi będzie wymagało przysłania 

do Banku pisemnej dyspozycji.
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