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18 grudnia 2014 w Teatrze Wielkim odbyła się Gala z okazji  

25-lecia polskich przemian gospodarczych.  

 

Gala poprzedzona została konferencją w Sejmie RP z udziałem m.in. 

grupy posłów i senatorów działających w 1989 roku w nadzwyczajnych 

komisjach parlamentarnych przygotowujących pakiet ustaw    gospo-

darczych. Citi Handlowy było oficjalnym partnerem tego prestiżo-

wego  wydarzenia.  

 

Wśród gości wieczoru  znaleźli  się m.in. przedstawiciele polskich  

władz i administracji, innych ważnych instytucji publicznych, firm oraz 

organizacji pozarządowych, a także środowisk opiniotwórczych  

i akademickich. Obecni byli uczestnicy historycznych wydarzeń sprzed 

ćwierćwiecza, wśród nich Profesor Leszek Balcerowicz. 

http://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/files/wyciag_pl.pdf
http://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/kursy_walut.htm
http://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/CitiService.htm
http://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/analizy_tygodniowe.htm
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UWAGA: Od 10 stycznia 2015 r. logowanie przez portal CitiDirect 
EB będzie możliwe jedynie z protokołem TLS. 
 

Szanowni Państwo, 
 

Informujemy, iż w celu podniesienia bezpieczeństwa logowania przez 

portal CitiDirect EB (https://portal.citidirect.com), od 10 stycznia 2015 

obsługa protokołu SSL 3.0 (Secure Sockets Layer) na portalu         

CitiDirect EB zostanie zablokowana, a w jego miejsce włączona      

obsługa protokołu TLS 1.0 (Transport Layer Security 1.0), który      

zapewnia wyższą ochronę przed atakami typu POODLE. 

 

Prosimy upewnić się, że na Państwa komputerach w                

ustawieniach przeglądarki (a w przypadku Użytkowników         

korzystających z okna „Serwis CitiDirect” także w panelu         

sterowania Java) włączona jest obsługa protokołu TLS 1.0.  

 

Od 10 stycznia 2015 r. Użytkownicy, którzy nie wykonają            

powyższej zmiany ustawień dla obsługi protokołu TLS 1.0                     

nie będą   mogli korzystać z portalu CitiDirect EB. 

 

Zwracamy uwagę, że powyższy komunikat dotyczy również Klientów 

korzystających z produktów obsługi i finansowania handlu poprzez 

Citi Trade Portal. 

 

Szczegółowe informacje oraz instrukcje konfiguracji niezbędnych 

ustawień znajdziecie Państwo na stronach informacyjnych              

poszczególnych wariantów systemu: www.citidirect.pl oraz 

www.citidirecteb.pl w sekcji Aktualności. 

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Pomocą Techniczną CitiDirect: 

801 343 978; +48 (22) 690 15 21.                                    

   

 

Zmiana logowania do CitiDirect EB 
 

https://portal.citidirect.com
http://www.cert.gov.pl/cer/wiadomosci/zagrozenia-i-podatnosc/724,POODLE-krytyczna-podatnosc-SSLv3.html
http://www.citidirect.pl
http://www.citidirecteb.pl


Przegląd uprawnień użytkowników CitiDirect 

 

Szanowni Państwo, 

  

Uprzejmie przypominamy o konieczności dokonywania przez Klienta 

okresowego przeglądu uprawnień użytkowników w systemie CitiDi-

rect. Weryfikacja ta ma na celu usunięcie dostępów dla osób, które 

nie korzystają z systemu i nie powinny być dalej użytkownikami Citi-

Direct. Zmiana uprawnień lub listy użytkowników wymaga złożenia 

pisemnej instrukcji w Banku.  

  

Aby ułatwić Państwu weryfikację aktywności użytkowników CitiDirect 

w Państwa firmie, oferujemy możliwość samodzielnego przeglądu 

użytkowników (poprzez uruchomienie dodatkowej opcji w CitiDirect) 

lub zamówienia  gotowego raportu z danymi dotyczącymi ostatniego 

logowania do systemu.  
  

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu   

z Zespołem  Pomocy Technicznej CitiDirect  lub CitiService pod    

numerami: 

  
 

Pomoc Techniczna CitiDirect                 CitiService    

801 343 978                                               801 24 84 24 

+48 (22) 690 15 21                                    +48 (22) 690 19 81 

helpdesk.ebs@citi.com                              citiservice.polska@citi.com 

 

 

 

 

 

Uprzejmie przypominamy, że właściwym kodem BIC/SWIFT do  

przesyłania wpływów z zagranicy jest CITIPLPX. 

Prosimy, aby nie podawać swoim kontrahentom kodu BIC/SWIFT- 

CITIPLPXCCH, gdyż służy on tylko do obsługi transakcji Warszaw-

skiej Giełdy Towarowej.  

 

3 

Właściwy kod BIC/SWIFT - przypomnienie 

mailto:helpdesk.ebs@citi.com
mailto:citiservice.polska@citi.com


Citi Handlowy po raz ósmy w RESPECT Index 

W ósmej edycji prestiżowego zestawienia RESPECT Index,           

publikowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych, nie mogło 

zabraknąć Citi Handlowy. W tym roku Bank już po raz ósmy znalazł 

się w gronie odpowiedzialnych społecznie firm. 

 

RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks 

spółek odpowiedzialnych, zainicjowany przez Giełdę Papierów           

Wartościowych w Warszawie. O pojawieniu się w tym zestawieniu      

decyduje utrzymywanie wysokich standardów w zakresie ładu             

korporacyjnego (corporate governance) oraz ładu informacyjnego i relacji 

inwestorskich. Na znalezienie się w składzie RESPECT Index wpływ   

mają również działania w zakresie ekologii, społecznej odpowiedzialności 

biznesu oraz spraw pracowniczych, które stanowią integralną część    

strategii biznesowej banku.  

Obecność w tak prestiżowym zestawieniu wpływa pozytywnie nie tylko 

na wizerunek naszej firmy, ale i jej wycenę - powiedziała Katarzyna Otko-

Dąbrowska, Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich Citi Handlowy, podczas 

uroczystości podsumowującej VIII edycję projektu RESPECT Index, w 

czasie której ogłoszono nowy skład indeksu. 

Podobnie jak na świecie, tak i w Polsce, firmy coraz większą wagę     

przykładają do działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Citi Handlowy od wielu lat aktywnie udziela się na tym polu, wytyczając 

nowe standardy. Od 2005 roku prowadzimy największy program         

wolontariatu pracowniczego w Polsce, a przy tym realizujemy projekty na 

rzecz rozwoju przedsiębiorczości, edukacji finansowej i ochrony          

polskiego dziedzictwa kulturowego. W tym roku przy pomocy 15         

programów dotarliśmy do ponad 160 000 odbiorców – dodaje Krzysztof 

Kaczmar, Prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. 
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Prezentujemy Państwu daty w styczniu i lutym 2015 roku,         

w których zlecenia będą realizowane następnego dnia  

roboczego ze względu na święto waluty (dzień wolny od pracy 

w danym kraju). 

Święta bankowe w styczniu i lutym 2015 r. 

Luty 

 

02 – MXN, MYR 

03 – LKR, MYR 

04 – LKR 

05 – PKR 

10 – QAR 

11 – JPY 

16 – BRL, CNY, USD, VDN 

17 – BRL, HTG, LKR, VND 

18– KRW, TWD, VND 

19 – CNY, HKD, IDR, KRW 

         MYR, PHP,SGD,TWD 

         VND  

20 – CNY, HKD,KRW,MYR 

         SGD,TWD,VND 

23 – CNY, RUB, TWD,VND 

24 – CNY 

25 – CNY, KWD 

26 – KWD 

27 – TWD 
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Styczeń 

 

01 – AED,AUD, BHD, BRL, BSD 

        CAD,CHF,CLP,CNY,COP, 

        CZK,DKK,EUR,GBP, GHS, 

         HKD,HTG, IDR, JPY,KES, 

         KRW, KWD, KZT, MAD, 

         MXN,MYR,NOK,NZD,PEN 

         PGK,PHP,PKR,PLN,RON, 

         RUB,SEK,SGD,THB,TRY, 

         USD,VND,XOF,ZAR,ZMK, 

         TWD            

02 – CHF, CNY,HTG,JPY,KZT, 

NZD, PHP,RON,RUB, THB, 

        VND 

03 – AED 

04 – BHD,OMR 

05 – MAD, RUB 

06 – PLN, RUB, SEK 

07 – RUB 

08 – RUB 

09 – RUB 

12 – BSD,COP,JPY 

15 – LKR 

19 – CNY, USD 

26 – AUD, INR 


