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Nie ulega wątpliwości, że zakupy online cieszą się coraz większą popularnością. To wygodne rozwiązanie 
oszczędza sporo czasu i pozwala ominąć kolejki. Niestety, tak jak i w realnym świecie, podczas zakupów 
wirtualnych możemy paść ofiarą przestępców. Citi Handlowy radzi, co zrobić, aby zakupy w sieci były jak 
najbardziej bezpieczne.

1. ZADBAJ O SWÓJ KOMPUTER LUB TELEFON

Dobry program antywirusowy, który w pakiecie będzie miał tzw. zaporę sieciową, to podstawa. Upewnij się 
także, że na bieżąco aktualizujesz swoje oprogramowanie antywirusowe, system operacyjny i przeglądarki 
internetowe.

2. SPRAWDŹ OPINIĘ O SPRZEDAWCY

Najlepiej dokonywać zakupów za pomocą znanych i sprawdzonych sklepów internetowych. Jeśli jednak 
korzystasz z mniejszych serwisów, sprawdź ich wiarygodność i opinie również na innych stronach 
internetowych niż witryna sprzedawcy. Brak pozytywnych opinii o sprzedawcy lub ich niewielka liczba 
powinny wzbudzić Twoją czujność. Zwracaj także uwagę, czy sprzedawca podaje swój adres i numer 
telefonu.

3. SPRAWDŹ, CZY POŁĄCZENIE ZE SPRZEDAWCĄ JEST BEZPIECZNE

Sprawdź, czy w przeglądarce na początku adresu witryny widnieje „https” zamiast „http”. Szukaj symbolu 
kłódki, oznaczającej bezpieczne połączenie, aby Twoje dane nie zostały wykorzystane przez osoby 
nieuprawnione. Kliknij na ikonę kłódki, aby sprawdzić, czy dana strona posiada certyfikat bezpieczeństwa. 
Nowoczesne przeglądarki internetowe sygnalizują bezpieczne certyfikaty (certyfikat SSL rozszerzonej 
walidacji) zmianą koloru paska adresu na zielony.

4.  ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ, KLIKAJĄC W LINKI – ODNOŚNIKI UMIESZCZONE W MAILACH  
OD SPRZEDAWCY

Zwracaj uwagę na literówki w adresie URL, zamienioną kolejność liter lub kombinację liter wyglądającą 
jak inna litera, np. „r” + „n” wyświetlone obok siebie wyglądają jak „m”. Nie klikaj na załącznik lub link 
umieszczony w e-mailu jeśli nie jesteś pewien, czy wiadomość pochodzi z wiarygodnego źródła lub od 
wiarygodnego nadawcy. W razie jakichkolwiek wątpliwości, potwierdź wiarygodność wiadomości ze 
sprzedawcą, zanim otworzysz załącznik lub klikniesz na link.

5.  SPRAWDŹ OFEROWANE METODY PŁATNOŚCI

Jeśli sprzedawca oferuje tylko jedną metodę płatności, powinno to wzbudzić Twoją czujność. Zaufane 
sklepy internetowe oferują klientom przynajmniej kilka opcji zapłaty za zakupy w sieci. Po dokonaniu 
zakupu klient proszony jest o wybór metody płatności. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem 
serwisu transakcyjnego swojego banku klient zostaje przekierowany na stronę banku, gdzie po 
zalogowaniu się i dokonaniu autoryzacji płaci za wybrany towar. Upewnij się, że zostałeś przekierowany  
na stronę banku.

6. NIETYPOWE OPCJE DOSTAWY

Jeśli sprzedawca proponuje opłacenie kuriera przez zamawiającego, powinno to wzbudzić Twoją czujność. 
Zaufane sklepy internetowe organizują wysyłkę samodzielnie, uwzględniając koszty wysyłki w rozliczeniu  
z klientem.

7. ZACHOWAJ KORESPONDENCJĘ ZE SPRZEDAWCĄ

Zawsze zachowuj potwierdzenie złożenia zamówienia oraz dokonania płatności za zakup na potrzeby 
ewentualnej reklamacji.

8. PO ZAKOŃCZENIU TRANSAKCJI, WYLOGUJ SIĘ

W momencie kiedy zakończyłeś zakupy w danym sklepie, koniecznie się wyloguj, aby osoby niepowołane 
nie uzyskały dostępu do Twojego konta czy danych.

Wszelkie podejrzane sytuacje powinny być niezwłocznie zgłaszane do CitiService pod numer:  
(22) 690 19 81 lub 801 24 84 24 albo pod adresem citiservice.polska@citi.com. 
Doradcy są dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00. Poza tymi godzinami zgłoszenia należy 
kierować na adres e-mail: alert.fraud@citi.com.

POWRÓT >>

Bezpieczeństwo:  
poznaj 8 zasad bezpiecznych zakupów  
w internecie
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Karty Business:  
zmiana dokumentacji

Uprzejmie informujemy, że zmianie uległa dokumentacja Kart Business. 

Zmiany mają na celu dostosowanie wniosków i formularzy do wprowadzonych nowych modułów samoobsługi 
w platformie CitiManager (aplikowanie online o kartę OLA i zarządzania online kartami OLM). Równocześnie 
redukujemy ilość dokumentów poprzez integrację osobnych formularzy dla Kart Kredytowych i Debetowych 
w jednym dokumencie dla Kart Business. 

Zakres zmian obejmuje m.in:

• wprowadzenie definicji Osoby upoważnionej do działania w imieniu Użytkownika oraz Administratora 
Programu (w miejsce dotychczasowej definicji Pełnomocnika)

• wprowadzenie Formularza Administratorów Programu Kart Business (w miejsce Karty Pełnomocników 
Programu Karta VISA Business oraz Karty Pełnomocników Programu Kart Debetowych VISA Business)  
i zaprzestanie zbierania wzorów podpisów (wzory podpisów są ustalane w ramach otwierania rachunku 
bankowego)

• usunięcie z Wniosku o wydanie Karty Business pola z adresem zamieszkania i zaprzestanie zbierania 
oraz aktualizacji danych w tym zakresie

• usunięcie Wniosku o Wydanie Karty Business jako załącznika do Umowy o Wydanie Kart Business oraz 
Obsługę Operacji dokonywanych przy Ich Użyciu (wnioski o wydanie Karty Business będą standardowo 
składane poprzez platformę CitiManager).

Od 1 sierpnia 2022 r. prosimy o korzystanie z formularzy opatrzonych sygnaturą STANDARD 062022. 
Wnioski złożone na starych formularzach będą obsługiwane tylko do dnia 30 września 2022 r. Wyjątkiem jest 
Wniosek o wydanie Karty Debetowej VISA Business dla umów zawartych do 30.04.2021 r., który obowiązuje 
pod sygnaturą CUSTOM 062022.

Informujemy również, że nowa dokumentacja jest dostępna na stronie www.kartybiznes.pl w Strefie 
Administratora Programu. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Obsługą Kart Korporacyjnych tel. +48 22 692 25 52  
lub e-mail: karty.obsluga.klienta@citi.com.

POWRÓT >>
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Migracja komunikatów  
SWIFT na standard  
ISO 20022

Informujemy, że zgodnie z wytycznymi SWIFT od listopada 2022 r. wchodzi w życie wymóg odbierania przez 
banki komunikatów płatniczych (MT1XX, MT2XX) w formacie zgodnym ze standardem ISO 20022  
(format  XML). 

Citi Handlowy będzie gotowy na tę zmianę we wskazanym terminie. 

Równolegle bank pracuje nad migracją wszystkich pozostałych komunikatów SWIFT na standard ISO 20022 
w formacie XML. Standard ISO 20022 dla ogółu komunikatów SWIFT (nadawanie + odbieranie) stanie się 
obowiązujący w 2025 r.  

Ponieważ płatności SORBNET (RTGS) realizowane są z wykorzystaniem sieci SWIFT, Citi Handlowy spodziewa 
się, że także ten typ płatności zostanie przeniesiony na format XML w 2025 r. Do tego czasu, w przypadku 
otrzymania zlecenia płatności SORBNET w formacie XML, bank wyśle ją za pomocą formatu MTXXX. Format 
dla płatności Elixir (ACH) pozostaje na razie bez zmian.

POWRÓT >>
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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 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. 
Obowiązki nałożone zaktualizowaną Ustawą AML wymagają 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.

Aktualne dokumenty 
tożsamości:  
ważne ze względu  
na zmianę Ustawy AML 

POWRÓT >>
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Bankowość elektroniczna:  
strefa użytkownika

Nie zwlekaj z wyznaczeniem  
Administratora Systemu CitDirect BE!

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, MobilePASS) 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 Systemu:

Wnioski i materiały:

Korzyści wynikające z posiadania 
funkcji Administratora dla Firmy:

Jak dodawać i modyfikować uprawnienia 
użytkownika CitiDirect BE:

Nie posiadasz Administratora Systemu, by móc 
samodzielnie zarządzać CitiDirect BE?

Zapraszamy do kontaktu również z opiekunem 
CitiService.

• 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 karty 
SafeWord

• generowanie raportów dotyczących uprawnień 
i użytkowników

• zarządzanie narzędziami autentykacyjnymi 
(token, MobilePASS)

Administrator Systemu może zarządzać systemem bez 
potrzeby wypełniania wniosków, oczekiwania na ich 
realizację oraz bez konieczności kontaktu z bankiem.

• 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.

Jednym z  zadań realizowanych przez Administratora 
Systemu CitiDirect BE jest dodawanie i  modyfikacja 
uprawnień użytkowników. W  celu ułatwienia pracy 
w systemie zostały stworzone szablony standardowych 
profili dostępu. Są to najczęściej wybierane uprawnienia 
(niezawierające jeszcze rachunków) zebrane w grupy.

Zapoznaj się z instrukcją >> i sprawdź, jak samodzielne 
zarządzać uprawnieniami użytkowników CitiDirect BE  
bez zbędnych formalności i potrzeby kontaktu  
z bankiem.

POWRÓT >>
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Wyznacz Administratora Systemu >>

Podręcznik dla Administratora >>
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Święta walut: 
sierpień i wrzesień 2022 r.

Prezentujemy Państwu dni w sierpniu i wrześniu 2022 r., w których dokonane zlecenia będą realizowane 
następnego dnia roboczego ze względu na dni wolne od pracy w Polsce.

Niniejszy materiał marketingowy został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Linki umieszczane w naszych 
komunikatach prowadzą do stron internetowych lub materiałów marketingowych naszego Banku lub naszych partnerów, które mają charakter informacyjny. Nie wykorzystujemy 
linków do zbierania danych wrażliwych od naszych Klientów. Jeśli cokolwiek budzi Państwa zastrzeżenia, prosimy o kontakt z nadawcą komunikatu ze strony Banku. 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. 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.

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

®

POWRÓT >>



tel.: 801 24 84 24; 22 690 19 81

Contact with CitiService: 

Service Shortcuts:

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

®

August 2022 | edition No. 8

read  
CitiService
News

/https://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/filmy-instruktazowe.htm
https://www.citibank.pl/poland/corporate/english/fees-and-commissions-table-extract.htm
https://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/kursy-walut.htm
https://www.citibank.pl/poland/homepage/english/ibor-en.htm
https://www.citibank.pl/poland/corporate/english/client-zone.htm
https://www.citibank.pl/poland/corporate/english/CitiService-news.htm
https://www.citibank.pl/poland/corporate/english/trainings.htm
https://www.citibank.pl/poland/corporate/english/video-instructions.htm
https://www.citibank.pl/poland/corporate/english/manuals-and-documents.htm


Online shopping has gained widespread popularity in recent years. It is seen as a convenient way that 
saves time and effort and gives greater choice for people. Needless to say, this has caught the attention 
of cybercriminals who take advantage of the opportunity. Citi Handlowy adivises how to stay safe when 
shopping online.

1. PROTECT YOUR COMPUTER AND PHONE

A good antivirus software with a firewall feature is critical for keeping your computer safe. Also, make 
sure you have the latest version of your antivirus software, operating system and web browsers.

2. CONDUCT RESEARCH

Shop at a trusted site rather than shopping with a search engine. If you use smaller merchants, check 
their credibility and rates on external websites. No or only few positive comments should be a warning. 
Pay attention whether the merchant provided its address and phone number.

3. CHECK IF YOUR CONNECTION IS SECURE

Check if the URL of the website begins with “https” instead of “http” and look for a padlock icon in the 
address bar, which indicates the site is more secure and makes it harder for a fraudster to view the 
information you type. You can click on the padlock icon in the address bar and a pop-up will appear, 
displaying security certificate information and other significant security details. Most modern browsers 
display a green lock to indicate a secure connection between your browser and the site you are visiting.

4. BE CAREFUL WHEN CLICKING ON LINKS IN EMAILS

Look for any typos, changed order of letters in words or combination of two letters that together look like 
other letter, e.g. “r”+”n” put next to each other look like “m”. Do not open any attachment or link if you 
are not sure it is from trusted source. If you have any doubts of the site is legitimate, please check with 
the merchant before you click on the attachment or link.

5.  CHECK AVAILABLE PAYMENT METHODS

Offering only one payment method by a merchant should raise your suspicion. Trusted online merchants 
offer a minimum of a few online payment methods. Once you finish your shopping, you are asked to select 
a payment method. If you choose to pay using the transactional platform of your bank, you will be taken 
to your bank’s website and asked to log on into your account and authenticate to make the payment.  
Make sure you have been directed to your bank’s real page.

6. UNUSUAL DELIVERY OPTIONS

If a merchant asks you to pay for the delivery yourself, it should raise your suspicion. Trusted online 
merchants arrange the delivery on their own and include the delivery cost in the final bill.

7. SAVE THE COPY OF YOUR ORDERS

It’s always a good idea to keep documentation of your online purchases for any potential return.

8. ONCE YOU FINISHED YOUR SHOPPING, SIGN OUT

After your shopping is complete, sign out to prevent other persons from unauthorized access to your 
account or cards.

In case of any suspicious situations please report immediately to CitiService by calling:  
(22) 690 19 81 or 801 24 84 24 or by email to citiservice.polska@citi.com 
CitiService Advisors are available from Monday to Friday, from 8 am to 5 pm. After these hours please send 
an email to the following address:  alert.fraud@citi.com

BACK >>

Security:  
8 Tips on How to Stay Safe  
When Shopping Online
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Business Cards:  
the documentation change

We would like to kindly inform you that the documentation for Business Cards has changed.

The changes are aimed to adapt applications and forms to the new self-service modules introduced  
in the CitiManager platform (online application for the card OLA and online management of cards OLM).  
At the same time, we reduce the number of documents by integrating separate forms for Credit and Debit 
Cards in one document for Business Cards.

The scope of changes includes, among others:

• introducing the definition of the Person authorized to act on behalf of the User and the Program 
Administrator (in place of the current definition of the Proxy),

• introduction of the Cards Program Administrators Form (in place of the VISA Business Card Program 
Proxies Card and the VISA Business Debit Cards Program Proxies Card) and the cessation of collecting 

specimen signatures (specimen signatures are determined as part of opening a bank account),

• removing the field with the address of residence from the Application for a Business Card and ceasing 
to collect and update data in this regard,

• removing of the Business Card Application as an attachment to the Agreement for the Issuance  
of Business Cards and the Processing of Operations made with their Use (applications for a Business Card  
will be submitted via the CitiManager platform as standard).

From 1 August 2022, please use the forms marked with the reference number STANDARD 062022. 
Applications submitted on the old forms will be processed only until September 30, 2022. The exception  
is the Application for a VISA Business Debit Card for contracts concluded until April 30, 2021, which is valid 
under the reference number CUSTOM 062022.

We would also like to inform you that the new documentation is available at www.kartybiznes.pl  
in the Program Administrator Zone. 

If you have any questions, please contact the Corporate Cards Service tel:  +48 22 692 25 52  
or e-mail: karty.obsluga.klienta@citi.com.

BACK >>

https://www.citibank.pl/poland/karty-biznes/en/
mailto:karty.obsluga.klienta%40citi.com?subject=
https://www.citibank.pl/poland/citidirect/english/pdf/cd_channels_onboarding_form.pdf


Migration of SWIFT  
messages to ISO 20022 
standard

We would like to inform you that, in accordance with the SWIFT guidelines, starting November 2022,  
the requirement for banks to accept payment messages (MT1XX, MT2XX) in a format compliant  
with the ISO 20022 standard (XML format), enters into force.

Citi Handlowy will be ready for this change at the time indicated.

At the same time, the bank is working on migrating all other SWIFT messages to the ISO 20022 standard  
in XML format. The ISO 20022 standard for all messages (sending + accepting) will become mandatory  
in 2025.

As SORBNET (Polish RTGS) payments are executed using SWIFT network, Citi Handlowy expects for this type 
of payment to be also migrated to XML format in 2025.

Until then, if SORBNET payments are received in XML format, Citi Handlowy will process them using  
the MTXXX format. The format for Elixir (ACH) payments remains unchanged for now.

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

®

BACK >>

https://www.citibank.pl/poland/citidirect/english/pdf/cd_channels_onboarding_form.pdf


Valid identity  
documents:  
important due to the amendment  
of the AML Act 

BACK >>
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With the change of the AML Act, we would like to remind you of the obligation to update the identity 

documents (ID) with the bank in the event that the validity period has expired or there has been  

a change for other reasons. Details below.

In connection with the amendment to the Act on anti-money laundering and terrorist financing of March 1, 
2018 (“AML Act”), new obligations have been imposed on obliged institutions, including banks, starting from 
October 31, 2021. These obligations are related to the application of financial security measures in  
a situation where there has been a change to the previously determined customer data, including persons 
authorized to act on behalf of the customer or ultimate beneficiary owner. Please be reminded that, banks 
are required to identify the customer and verify its identity on the basis of identity documents on a constant 
basis. Citi Handlowy performs these activities in particular towards persons authorized to act on behalf  
of the customer, i.e. persons indicated in the signature specimen card or entitled to authorize payments  
in electronic banking, program administrators and corporate card holders. The obligations imposed by the 
amended AML Act require ensuring that customer data, including those from ID of persons authorized  
to act on behalf of the customer, is valid. We would like to draw your attention to this as lack of current data 

may result in blocking the possibility of performing a transaction by a person whose data is not  

up-to-date, and this may result in the delay or even suspension of your company’s transaction.

https://www.citibank.pl/poland/citidirect/english/pdf/cd_channels_onboarding_form.pdf


Electronic Banking:  
User Zone

Do not wait and designate  
CitiDirect BE Security Manager! 

CitiDirect BE self–administration feature is one of the tools which enables you to manage a bank account  
on your own, without additional documents exchange and the need to contact the bank.

CitiDirect BE Security Manager is a function designated to a person in your company. CitiDirect BE Security 
Manager is able to manage users’ profiles and their entitlements as well as authentication tools (token, 
MobilePASS) on his/her own, without the need to contact the bank and send additional documents.

In order to ensure adequate support, it is necessary to designate at least two CitiDirect BE Security 
Managers, the bank recommends designate three.

Entitlements of the CitiDirect BE 
Security Manager:

Applications and materials:

Benefits for your Company resulting 
from having the CitiDirect BE 
Security Manager function:

How to add and modify CitiDirect BE 
user entitlements:

You do not have a Security Manager to manage 
CitiDirect BE yourself ?

For more details, you can also contact  
a CitiService advisor.

• Creates and deletes CitiDirect BE users

• Configuration and modification of user’s entitlements

• Configure CitiDirect BE according to your  
   own preferences

•  Possibility to disable a user immediately, e.g. in the case 
of losing the SafeWord card

• Generates reports concerning users and its entitlements

• Managing authentication tools (token, MobilePASS)

Security Manager is allowed to manage the system 
without the need to fill in applications, wait for their 
execution and without the need to contact the bank.

• Saving time

• Security – changes are made by two users, after 
  every change, authorisation is required

• Paperless operation

•  Better control over operations in the CitiDirect BE

• Reduction of expenses: free confirmations  
   of payments, entitlements reports, mt940  
   reports etc.

One of the tasks processed by CitiDirect BE Security 
Manager is to add and modify user entitlements. In 
order to make it easier, we have created the templates 
of standard user access profiles. These are the 
entitlements (without accounts yet) that are selected 
most frequently, bundled in groups.

Please get familiar with the manual >> and check how 
you can manage CitiDirect BE user entitlements on your 
own, without additional documents exchange and the 
need to contact the bank.

BACK >>
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Designate Security Manager >>

CitiDirect BE User Guide >>

https://www.citibank.pl/poland/citidirect/english/pdf/citidirectbe-instruction-user-entitlements.pdf
https://www.citibank.pl/poland/citidirect/english/pdf/cd_channels_onboarding_form.pdf
https://www.citibank.pl/poland/citidirect/english/pdf/security_manager_user_manual.pdf
https://www.citibank.pl/poland/citidirect/english/pdf/cd_channels_onboarding_form.pdf


AUGUST

1 AU, CA, CH, IE, IS

5 HR

9 SG, ZA

11 JP

15 Assumption Day, AT, BE, CY, ES, FR, 
GR, HR, IT, LT, LU, PL, PT, RO, SL

24 UA

29 GB, SK

30 TR

Bank holidays: 
August and September 2022

Please note below the days in August and September 2022 when orders received on that day will be 
effected on the following business day due to a currency exchange holiday (i.e. a public holiday in Poland).

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

®

This advertising material is for information purposes only and does not constitute an offer in the meaning of article 66 of the Civil Code. Links in our communication messages 
lead to websites or marketing materials of our Bank or our partners and are provided for information purposes. Links are not used to collect sensitive data from our Clients.  
In case of any doubts, please contact the sender of the message from the Bank. Citi and Citi Handlowy are registered trademarks of Citigroup Inc., used under license. Citigroup 
Inc. and its subsidiaries are also entitled to rights to certain other trademarks contained herein. Bank Handlowy w Warszawie S.A. with its registered office in Warsaw at ul. 
Senatorska 16, 00-923 Warszawa, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 12th 
Commercial Division of the National Court Register, under KRS No. 000 000 1538;NIP 526-030-02-91; the share capital is PLN 522,638,400, fully paid-up. 

SEPTEMBER

1 SK

5 CA, US

12 CN

15 SK

19 JP

22 BG

23 JP

28 CZ

30 CA

BACK >>
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