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AKTUALNOŚCI
DEPARTAMENT OBSŁUGI KLIENTA

AKTUALNOŚCI można
pobrac:
• w programie CitiDirect - w
menu Pobieranie Plików,

•

Tabele kursów walut dostępne na stronie www.citihandlowy.pl lub w programie CitiDirect w menu
Pobieranie Plików.

• na stronie
www.citihandlowy.pl w
sekcji Bankowość dla
Korporacji,

•

Wyciąg z Taryfy Prowizji i Opłat Bankowych dostępny na stronie www.citihandlowy.pl w sekcji
Bankowość dla Korporacji,

•

Podręczniki do programu CitiDirect dostępne na stronie informacyjnej programu widocznej po
zalogowaniu się do systemu.

• w wersji elektronicznej
wraz z wyciągiem z dn. 1
kwietnia 2010 r.

•

CitiDaily – bieżąca analiza sytuacji na rynkach finansowych dostępna na stronie www.citihandlowy.pl w
zakładce Okiem Analityka.

PŁATNOŚCI
ZAGRANICZNE
WYCHODZĄCE

Przypominamy, że realizując płatność zagraniczną z określoną datą waluty należy przestrzegać
godzin dostarczenia polecenia przelewu do Banku:
x w walucie PLN, EUR, GBP, USD i CHF płatności ekspresowe data waluty VD+0 do godziny
10:00
x zlecenia z data waluty VD+1 oraz VD+2 do godziny 14:30,
w przypadku pozostałych walut prosimy o wcześniejszy kontakt z Opiekunem w Departamencie
Obsługi Klienta.
Przekazanie do Banku polecenia przelewu do określonej godziny jest gwarancją, że Bank
zrealizuje płatność w bieżącym dniu tj. obciąży rachunek Klienta i przekaże komunikat płatniczy
do banku beneficjenta w bieżącym dniu.
Ze względu na okoliczności niezależne od Banku realizacja zlecenia tj. obciążenie rachunku
zleceniodawcy nie jest gwarancją otrzymania środków przez beneficjenta w dniu daty waluty.
Oznacza to, że data waluty jest datą, w której Bank przekaże środki do banku beneficjenta bez
gwarancji uznania rachunku beneficjenta w bieżącym dniu.
Okoliczności niezależne od Banku mogą wystąpić w sytuacji:
x różnic czasowych pomiędzy krajem zleceniodawcy a krajem beneficjenta,
x ograniczonego czasu przyjmowania przez bank beneficjenta środków, zwłaszcza w walutach
niepopularnych w danym kraju,
x stosowanej praktyki w danym kraju, zgodnie z którą np. środki księgowane są zawsze
następnego dnia po otrzymaniu komunikatu płatniczego,
x święta w kraju beneficjenta lub w kraju, który pośredniczy w realizacji płatności.
Informując o powyższych zasadach mamy nadzieję, że płatności realizowane przez Państwa będą
w uzasadnionych przypadkach zlecane odpowiednio wcześniej, aby zapewnić przekazanie środków
przez bank beneficjenta na rachunek odbiorcy w oczekiwanym terminie.
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PŁATNOŚCI KRAJOWE
I ZAGRANICZNE –
WERYFIKACJA IBAN/
NRB

W celu zweryfikowania poprawności numeru rachunku bankowego beneficjenta płatności
krajowej i zagranicznej prosimy o skorzystanie z ogólnodostępnej usługi weryfikacji numerów
rachunków beneficjentów w formacie IBAN i NRB poprzez stronę internetową Krajowej Izby
Rozliczeniowej S.A. – www.kir.com.pl.
Aby skorzystać z narzędzia po wpisaniu adresu strony internetowej należy wybrać zakładkę "Usługi
rozliczeniowe", a następnie "Narzędzia do kontroli IBAN/NRB”.

ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH!
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