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Wskaźnik referencyjny
LIBOR i reforma wskaźników
referencyjnych
Przypominamy, że zgodnie z decyzją brytyjskiego organu nadzorczego Financial Conduct Authority,
w odpowiedzi na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2011 (Rozporządzenie BMR),
na rynku międzybankowym nie będą już opracowywane i publikowane niektóre wskaźniki referencyjne,
dotychczas powszechnie stosowane w transakcjach finansowych. W większości przypadków zmiany wejdą
w życie 1 stycznia 2022 r. Szczegóły poniżej.
Oto wskaźniki referencyjne z rodziny IBOR, które zostaną wycofane z rynku, wraz z datą ich ostatniej
publikacji:
• LIBOR CHF (dla wszystkich tenorów) – 31 grudnia 2021 r.
• LIBOR EUR (dla wszystkich tenorów) – 31 grudnia 2021 r.
• LIBOR GBP (O/N, 1W, 2M oraz 12M) – 31 grudnia 2021 r.
• LIBOR JPY (S/N, 1W, 2M oraz 12M) – 31 grudnia 2021 r.
• LIBOR USD (1W oraz 2M) – 31 grudnia 2021 r.
• LIBOR USD (O/N oraz 12M) – 30 czerwca 2023 r.
Natomiast następujące wskaźniki po podanej niżej dacie utracą swoją reprezentatywność dla rynków
bazowych i rzeczywistości ekonomicznej, które miały mierzyć:
• LIBOR GBP (1M, 3M oraz 6M) – 31 grudnia 2021 r.
• LIBOR JPY (1M, 3M oraz 6M) - 31 grudnia 2021 r.
• LIBOR USD (1M, 3M oraz 6M) – 30 czerwca 2023 r.
Dodatkowo, zgodnie z decyzją the European Money Markets Institute, wskaźnik EONIA przestanie być
publikowany od 3 stycznia 2022 r.
Rynek finansowy dąży do wdrożenia w umowach i instrumentach finansowych innych wskaźników
referencyjnych (tzw. RFR – Risk-Free Rates) w miejsce dyskontynuowanych stawek LIBOR, co nastąpi na mocy
istniejących umów lub przepisów prawa bądź w drodze podpisania odpowiednich aneksów.
Szczegółowe informacje na temat Rozporządzenia BMR, wskaźników IBOR oraz wskaźników RFR znajdą
Państwo na naszej stronie internetowej (https://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/ibor.htm).
Aby płynnie dostosować się do nowej praktyki rynkowej, bank od wielu miesięcy przygotowuje się
na te zmiany. Temat reformy oraz nadchodzących zmian przybliżaliśmy Państwu m.in. w wydaniach
Aktualności CitiService: w lipcu 2020 r,. a następnie w kwietniu, lipcu i październiku 2021 r., a także podczas
organizowanych przez nas webinarów.
W przypadku dalszych pytań zachęcamy do kontaktu z Państwa Doradcą Bankowym.
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Karty CitiService IVR:
zmiana sposobu dystrybucji

Wsłuchując się w Państwa głosy, a także odpowiadając na dzisiejsze standardy rynkowe, jest nam niezmiernie
miło zakomunikować, iż nastąpiła zmiana sposobu dostarczania Kart CitiService (IVR) do naszych klientów.
Karty IVR dostarczane będą w sposób elektroniczny, na adresy e-mail wskazane przez Państwa
w dokumentacji.
Zmiana ta spowoduje, iż cały proces produkcji i dostarczania kart odbywać się będzie w pełni cyfrowo,
znacznie szybciej, umożliwiając osobom upoważnionym niezwłoczny dostęp do kontaktu z bankiem oraz
bezpieczniej, również od strony sanitarnej.
Jesteśmy przekonani, że wprowadzona zmiana niwelująca tradycyjną wysyłkę plastikowej karty IVR
to kolejny krok w kierunku uproszczenia i cyfryzacji naszych procesów.
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SLIM VAT2:
zmiany w dysponowaniu środkami VAT
– przelewy do KRUS

W związku ze zmianą przepisów podatkowych w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 2 (tj. Ustawa z dnia 11 sierpnia
2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe, Dz.U. 2021 poz. 1626)
pragniemy zwrócić Państwa uwagę na zmiany w zakresie przelewów do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego (KRUS).
Z dniem 1 stycznia 2022 r. wprowadzona zostaje możliwość przeznaczenia środków zgromadzonych na
rachunku VAT na składki na ubezpieczenie społeczne rolników, o których mowa w Ustawie z dnia 20 grudnia
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników, o których
mowa w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, do poboru których zobowiązany jest KRUS.
Zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej KRUS w przypadku rolników będących
płatnikami podatku VAT, przy realizacji płatności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz
składek na ubezpieczenie zdrowotne, wskazać należy wyłącznie nowe numery rachunków bankowych KRUS
(podane w komunikacie). Przelewy realizowane na podane w komunikacie rachunki bankowe KRUS zostaną
zrealizowane na podobnych zasadach jak obecnie płatności ZUS, czyli z wykorzystaniem środków z rachunku
VAT.
Co to oznacza w praktyce?
• Od strony obsługi bankowej i zasad zlecania przelewów w Citi Handlowy nic się nie zmienia.
Przelew do KRUS nadal zlecają Państwo jako zwykły przelew krajowy (nie przelew Split Payment).
• Od strony Państwa relacji z KRUS bardzo prosimy o upewnienie się, czy nie zmienia się Państwa numer
rachunku bankowego KRUS do wpłat. Zwracamy uwagę, że zgodnie z komunikatem KRUS (link powyżej),
w przypadku rolników będących płatnikami podatku VAT rachunek bankowy do wpłat ulega zmianie.
W okresie przejściowym, do momentu wdrożenia w banku rozwiązania docelowego, przelewy na nowe
rachunki KRUS (tj. dotyczące rolników będących płatnikami podatku VAT) będą realizowane dwuetapowo.
W pierwszej kolejności, kwotą przelewu zostanie obciążony Państwa rachunek rozliczeniowy.
Następnie, pod koniec dnia, bank dokona przeksięgowania z Państwa rachunku VAT na Państwa rachunek
rozliczeniowy (do wysokości kwoty przelewu, ale nie więcej niż saldo rachunku VAT).
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Aktualne dokumenty
tożsamości:
ważne ze względu
na zmianę Ustawy AML

Ze względu na wymogi wynikające ze znowelizowanej Ustawy AML, przypominamy o obowiązku
aktualizowania w banku dokumentów tożsamości w przypadku, gdy wygasł termin ich ważności lub
nastąpiła zmiana z innych powodów. Szczegóły poniżej.
W związku z nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1
marca 2018 r. („Ustawa AML”), począwszy od dnia 31 października 2021 roku, na instytucje obowiązane,
w tym na banki, zostały nałożone nowe obowiązki. Są one związane ze stosowaniem środków bezpieczeństwa
finansowego w sytuacji, gdy doszło do zmiany uprzednio ustalonych danych dotyczących klienta, w tym
osób upoważnionych do działania w imieniu klienta, lub beneficjenta rzeczywistego. Przypominamy,
że cały czas banki zobowiązane są do identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie
dokumentów stwierdzających tożsamość. Citi Handlowy wykonuje te czynności w szczególności wobec osób
upoważnionych do działania w imieniu klienta, czyli np. osób wskazanych w karcie wzorów podpisów lub
upoważnionych do autoryzacji płatności w bankowości elektronicznej oraz posiadaczy kart korporacyjnych.
Nowe obowiązki nałożone Ustawą AML będą wymagały zapewnienia, że dane dotyczące klienta, w tym
pochodzące z dokumentów tożsamości osób upoważnionych do działania w imieniu klienta, są aktualne.
Zwracamy na to szczególną uwagę, gdyż brak aktualnych danych może skutkować zablokowaniem
możliwości wykonywania transakcji przez osobę, której dane nie są aktualne, a to może wpłynąć na
wydłużenie lub nawet wstrzymanie realizacji transakcji Państwa firmy.
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Self-service:
raport z uprawnień użytkowników
– weryfikacja dostępów przez
Administratora Systemu CitiDirect BE
Administrator Systemu to osoba w firmie, która decyduje o poziomie uprawnień przyznanych poszczególnym
użytkownikom CitiDirect BE, rozdzielając role i przypisując dostępy. Odpowiednia konfiguracja uprawnień jest
niezbędna, by dysponowanie rachunkiem bankowym przez pracowników mogło odbywać się sprawnie
i bezpiecznie.
Aby ułatwić Administratorowi Systemu zarządzanie tym procesem, polecamy korzystanie z dostępnego
w CitiDirect BE narzędzia, jakim jest raport zarządzania dostępem o nazwie „Global Entitlement Report”.
Raport ten ułatwia Administratorowi Systemu przegląd uprawnień jednego, wielu lub wszystkich
użytkowników systemu CitiDirect BE.
Raport może być zapisany do pliku w jednym z dostępnych formatów (np. PDF lub XLS) i w tej formie
wykorzystany jako pisemne potwierdzenie uprawnień użytkownika CitiDirect BE.
Zapoznaj się z instrukcją >> i sprawdź, jak samodzielne zarządzać uprawnieniami użytkowników CitiDirect BE
bez zbędnych formalności i potrzeby kontaktu z bankiem.

Wnioski i materiały:
Nie posiadasz Administratora Systemu, by móc
samodzielnie zarządzać CitiDirect BE?

Wyznacz Administratora Systemu >>
Podręcznik dla Administratora >>
Zapraszamy do kontaktu również z opiekunem
CitiService.
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CitiDirect BE:
prostsze logowanie
na Twoim komputerze
dzięki CitiDirect BE Mobile

Każdy użytkownik CitiDirect BE, który korzysta z aplikacji CitiDirect BE Mobile na urządzeniu mobilnym
wspierającym mechanizmy autentykacji biometrycznej, może logować się do pełnej wersji systemu
CitiDirect BE (na komputerze) szybciej i prościej.

Wystarczy smartfon
Żadnych tokenów – do logowania
wystarczy tylko smartfon lub tablet
z odblokowaną funkcją czytnika
biometrycznego.

Automatycznie i intuicyjnie
Nie trzeba pamiętać, jaką metodę
logowania należy wybrać – CitiDirect BE
rozpozna ją automatycznie.

Jak to działa >>
Nie wiesz, jak aktywować biometrię? Sprawdź >>
Zacznij korzystać z aplikacji CitiDirect BE Mobile >>

Zapraszamy na
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CitiDirect BE krok po kroku
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Święta walut:
styczeń 2022 r.

Prezentujemy Państwu dni w styczniu 2022 r., w których dokonane zlecenia będą realizowane następnego
dnia roboczego ze względu na dni wolne od pracy w danym kraju.
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