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Ankieta magazynu „Euromoney” - zakończona 

Aktualności  

CitiService 

Wyciąg z Taryfy prowizji  

i opłat bankowych 

Tabela kursów 

Analizy rynkowe 

10 lipca zakończyła się tegoroczna ankieta magazynu Euromoney mająca 

wyłonić bank świadczący najlepsze usługi w zakresie bankowości            

transakcyjnej.  

Wyniki ankiety zostaną ogłoszone jesienią tego roku. 
 
Pragniemy już dziś podziękować Państwu za uznanie i zaangażowanie.   

Każdy Państwa oddany głos jest dla nas bardzo ważny i ma ogromne       

znaczenie. 

 

Serdecznie dziękujemy! 

 

 

Przypominamy, iż w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca             

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 maja 2015r w sprawie wzoru 

formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu 

celnego, od tego dnia przelewy na zdefiniowane rachunki Izb Celnych     

powinny być wykonywane przy zachowaniu odpowiedniej struktury  

i zawartości zgodnej z w/w rozporządzeniem.  

Od 1 lipca, dla przelewów objętych zakresem nowych przepisów, powinni 

Państwo korzystać z formatek i map importowych Przelewu do Urzędu   

Skarbowego. Zasady zlecania płatności celnych zostały określone          

analogicznie do dotychczasowych przelewów realizowanych do urzędów 

skarbowych.   

 

Zmiany w  realizacji zleceń na rzecz Izby Celnej - 
przypomnienie 

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


Chroń swój komputer przed atakami złośliwego 
oprogramowania  

Szanowni Państwo, 

Zachęcamy do zapoznania się z dobrymi praktykami w obszarze      
bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej. 

Przypominamy kilka prostych zasad, które pozwolą utrzymać         
najwyższym poziom bezpieczeństwa podczas korzystania  
z systemu CitiDirect: 
 chroń dane wrażliwe, zachowaj czujność i uważaj na ataki hakerów 
 wykorzystaj możliwości konfiguracji CitiDirect (np. dwustopniowa 

autoryzacja, regularny przegląd uprawnień, śledzenie mailowych 
powiadomień o każdym logowaniu, itp.), aby chronić się przed nadu-
życiami i atakami 

 korzystaj z aktualnych wersji przeglądarki, systemu operacyjnego  
i programu antywirusowego 

 
Szczegóły >>> 

W szczególności zwracamy uwagę na złośliwe oprogramowanie Tinba  
– w materiale opisany został schemat działania tego wirusa.  
 
Prosimy o czujność i kontakt z nami, gdy zauważą Państwo nietypowe 
komunikaty lub działanie bankowości elektronicznej. 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z: 
 CitiService (801 24 84 24; 22 690 19 81) 
 HelpDesk (801 34 39 78; 22 690 15 21) 
 
Więcej informacji i wskazówek znajdziecie Państwo na www.citidirect.pl 
oraz www.citidirecteb.pl 
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Bądź na bieżąco z rynkiem finansowym  
dzięki naszej tabeli kursów walut !  

 
Korzystanie z naszej strony www jest szybkim i wygodnym sposobem 
sprawdzenia aktualnych kursów walut. 
W jednym miejscu w przejrzystej formie znajdą Państwo aktualne          
notowania oraz archiwum kursów wraz z możliwością wyszukania        
konkretnego notowania według daty. 
 
Jednocześnie chcielibyśmy przypomnieć, że dla Państwa wygody        
uruchomiliśmy na naszej stronie internetowej Strefę Klienta, gdzie  
w jednym miejscu znajdą Państwo wszystkie przydatne informacje,  
materiały i formularze.  
 
Zapraszamy na: www.citihandlowy.pl/strefaklienta 

http://www.citihandlowy.pl/poland/citidirect/polish/pdf/dobre_praktyki_bankowosc_elektroniczna.pdf
http://www.citidirect.pl
http://www.citidirecteb.pl
http://www.citihandlowy.pl/strefaklienta


Prezentujemy Państwu daty w sierpniu i wrześniu 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 sierpniu i wrześniu 2015 r. 

Sierpień  

03 - AUD, CAD, ISK, MKD, ZMW 

05 - HRK 

06 - JMD 

07 - COP 

10 - SGD, ZAR, ZWL 

11 - ZWL 

12 - THB 

13 - TND 

14 - MAD, PKR 

17 - ARS, COP, IDR 

19 - INR  

20 - HUF, MAD 

21 - HUF, MAD, PHP 

28 - MKD 

31 - GBP, MYR 
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Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd  

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 000 1538; 

NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522 638 400 złotych, kapitał został w pełni opłacony. Znaki Citi oraz 

Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej 

spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych. 

 Wrzesień  

07 - BRL, CAD, USD  

08 - MKD 

14 - ILS 

15 - ILS 

16 - MYR, MXN 

18 - CLP, MUR 

21 - JPY 

22 - BGN, ILS,JPY, KWD, SAR 

23 - AED, EGP, ILS, JPY, KWD  

       SAR  

24 - AED, ALL, BHD, EGP, INR, 

IDR, KWD, JOD, LBP, MYR, 

MAD, OMR, PKR, PHP, QAR, 

SAR, SGD, ZAR, TND, TRY, 

UGX 

25 - AED, BHD, EGP, JOD, KWD, 

LBP, MAD, OMR, PKR, QAR, 

SAR, TND, TRY 

28 - CNY, CZK, HKD, ILS, KRW, 

TWD 

29 - KRW 

30 - BWP  

 

 

 

 


