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Zarządzanie finansami firmy
w domu? To proste!

• Wymagane działanie – Informacja
o “celu płatności” niezbędna dla transakcji
powyżej 10 mln lir tureckich (TRY)

Postaw na self-service i zobacz, jak wiele
operacji możesz wykonać samodzielnie.

• Postaw na self-service – Administrowanie
systemem CitiDirect BE – szybko, bezpiecznie i…
ekologicznie – Przypominamy!
• Sprawdź, czy działasz bezpiecznie

Praca zdalna i konieczność zachowania społecznego dystansu
powodują, że bardziej doceniamy możliwość samodzielnego
zarządzania swoimi zasobami.

• Święta bankowe we wrześniu i październiku 2020 r.

Citi Handlowy udostępnia szereg przydatnych funkcji, dzięki którym mogą
Państwo decydować o swoim rachunku bankowym oraz naszych usługach
bez zbędnych formalności i konieczności kontaktu z Bankiem. Zapraszamy do
naszego cyklu z serii self-service. Dziś przypominamy o tym, dlaczego warto
korzystać z funkcji Administratora Systemu >>

Serwisy na skróty

Wyciąg z Taryfy Prowizji
i Opłat Bankowych

Tabela kursów
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Wymagane działanie – Informacja o „celu płatności” niezbędna
dla transakcji powyżej 10 mln lir tureckich (TRY)
Zgodnie z ogłoszonymi wymogami sprawozdawczymi Banku Centralnego Turcji należy
w poleceniach przelewu w lirach tureckich podawać „cel płatności” dla transakcji
powyżej 10 mln TRY. Wymóg ten został wprowadzony przez Bank Centralny Turcji ze
skutkiem natychmiastowym.
Brak informacji nt. celu płatności może prowadzić do utrudnienia w realizacji zleceń,
Bank może skontaktować się z Klientem w celu uzyskania tych informacji.
Cel płatności to pole o dowolnym formacie, a definicje użyte w tym polu powinny być
konkretne, opisowe i zrozumiałe.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Doradcą CitiService.

Analizy rynkowe

Szybki kontakt z Doradcą CitiService:
tel.: 801 24 84 24; 22 690 19 81

1

Zarządzanie finansami firmy
w domu? To proste!
POSTAW NA SELF-SERVICE

Administrowanie systemem CitiDirect BE
– szybko, bezpiecznie i… ekologicznie
Administrowanie systemem CitiDirect BE jest jednym z narzędzi umożliwiających samodzielne zarządzanie
rachunkiem bankowym, bez zbędnych formalności i potrzeby kontaktu z Bankiem.
Administrator to funkcja nadana osobie w Państwa firmie. Administrator ma możliwość zarządzania profilami
użytkowników, ich uprawnieniami oraz narzędziami autentykacyjnymi (token, Mobile Pass) samodzielnie,
szybko, bez konieczności kontaktu z Bankiem i wysyłania dokumentacji.
W celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia konieczne jest wskazanie co najmniej dwóch Administratorów
Systemu, Bank zaleca wskazanie trzech.

Uprawnienia Administratora:
•	tworzenie i usuwanie profili użytkownika
CitiDirect BE
•	konfigurowanie i modyfikowanie uprawnień
użytkownika
•	ustawienie CitiDirect BE według własnych
preferencji
•	możliwość natychmiastowego zablokowania
użytkownika, np. w przypadku zagubienia katy
SafeWord
•	generowanie raportów dotyczących uprawnień
i użytkowników
•	zarządzanie narzędziami autentykacyjnymi
(token, Mobile Pass)
•	bez potrzeby wypełniania wniosków
i oczekiwania na ich realizację
•	bez konieczności kontaktu z Bankiem

Wnioski i materiały:
Wniosek >>
Podręcznik >>
Zapraszamy do kontaktu również
z opiekunem CitiService.
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Korzyści wynikające z posiadania
funkcji Administratora dla Firmy:
•	
Oszczędność czasu
•	
Bezpieczeństwo – zmiany wykonywane
są dwuosobowo, po każdej zmianie wymagane
są weryfikacja oraz autoryzacja
•	
Działanie w myśl zasady „paperless”
•	
Większa kontrola operacji dokonywanych
w CitiDirect BE
•	
Oszczędność wydatków: darmowe potwierdzenia
płatności, raporty uprawnień, raporty mt940 itd.

®

www.citihandlowy.pl
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Sprawdź, czy działasz bezpiecznie!
Praca w czasie COVID-19 jest często zdalna, w otoczeniu rodziny, przy wykorzystaniu urządzeń
mobilnych i sprzętu domowego. Taka zmiana przyzwyczajeń i dotychczasowych standardów pracy
stwarza pokusę dla hakerów, którzy mogą próbować wykorzystać nasz brak uwagi lub ostrożności.
Dlatego zwracamy Państwa uwagę na dwa ważne obszary cyberbezpieczeństwa:
Zabezpieczenie sieci domowej:
•	
Zabezpieczenie sieci domowej – przewodnik >>
•	
Sprawdź, czy Twoja Rodzina i Firma jesteście bezpieczni >>
Bezpieczne zamówienia i współpraca z dostawcami:
•	
Sprawdź swój proces realizowania zamówień pod presją czasu >>
•	
Studium przypadku >>
Więcej >>

Święta bankowe we wrześniu i październiku 2020 r.
Prezentujemy Państwu dni we wrześniu i październiku 2020 r., w których dokonane zlecenia będą
realizowane następnego dnia roboczego ze względu na dni wolne od pracy w danym kraju.
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