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Szybki kontakt z doradcą CitiService 

Serwisy na skróty:

/https://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/filmy-instruktazowe.htm
https://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/wyciag-z-taryfy-prowizji-i-oplat-bankowych.htm
https://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/kursy-walut.htm
https://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/analizy-tygodniowe.htm
https://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/strefa-klienta.htm
https://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/aktualnosci-CitiService.htm
https://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/szkolenia.htm
https://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/filmy-instruktazowe.htm
https://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/podreczniki-i-dokumenty.htm


Bankowość elektroniczna:  
czatuj z zespołem Pomocy Technicznej 
CitiDirect BE® już dziś!

Od 16 sierpnia wszyscy użytkownicy CitiDirect BE, którzy potrzebują porady technicznej, mogą korzystać  
z nowego, interaktywnego sposobu kontaktu z zespołem Pomocy Technicznej. CitiDirect BE® Chat pozwala 
na konsultację z doświadczonym przedstawicielem HelpDesku. Dodatkowa opcja współdzielenia ekranu 
podczas czatu ułatwia komunikację i przyspiesza rozwiązanie kwestii technicznych.

Jak to działa?

• Po zalogowaniu do CitiDirect BE ikonę czatu znajdziesz po prawej stronie ekranu.

• Po kliknięciu ikony pojawi się okno dialogowe z powitaniem systemowym i numerem zapytania.

• W razie potrzeby możesz kliknąć ikonę wspólnego przeglądania, żeby udostępnić swój ekran CitiDirect BE.

Korzyści:

• Zespół Pomocy Technicznej będzie przyjmował i odpowiadał na zapytania w czasie rzeczywistym.  
Nie trzeba już dzwonić ani wysyłać e-maila, teraz wystarczy jedno kliknięcie.

• Możesz też aktywować tryb dzielenia ekranu (wspólnego przeglądania), czyli pozwolić 
przedstawicielowi zespołu Pomocy Technicznej na wgląd w Twój ekran CitiDirect BE,  
aby widział to samo, co Ty widzisz.

Jeśli masz pytania dotyczące systemu, kliknij w ikonę czatu i porozmawiaj z nami! Nasz zespół Pomocy 
Technicznej CitiDirect BE jest dostępny od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-17:00.

Więcej informacji >>

POWRÓT >>
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https://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/pdf/CitiDirect_BE_Chat_pl.pdf
https://www.citibank.pl/poland/citidirect/polish/pdf/cd_bankowosc_transakcyjna_formularz_aktywacji.pdf


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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Realizacja płatności 
zagranicznych:  
AUD, JPY, KZT oraz CNY

POWRÓT >>
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Przypominamy, że płatności zagraniczne wychodzące w walutach AUD, JPY, KZT oraz CNY ze względu na 
różnice czasowe nie są realizowane z datą waluty VD0.

Uprzejmie prosimy, aby dla wspomnianych walut nie wpisywać opcji „VD0” w systemie banku w polu 
„Dodatkowe instrukcje”.

Szczegółowe informacje na temat godzin przyjmowania oraz czasu realizacji zleceń na Strefie Klienta >>

https://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/godziny-przyjmowania-zlecen.htm
https://www.citibank.pl/poland/citidirect/polish/pdf/cd_bankowosc_transakcyjna_formularz_aktywacji.pdf
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Święta walut: 
wrzesień i październik 2022 r.

Prezentujemy Państwu dni we wrześniu i październiku 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.
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Electronic Banking:  
chat with HelpDesk CitiDirect BE®  
Technical Support today!

BACK >>
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Starting from August 16th all CitiDirect BE users who require technical advice may use a new, interactive way 
to contact Technical Support. CitiDirect BE® Chat allows online consultation with an experienced Helpdesk 
representative. The additional option of co-browse screensharing during chat makes the communication 
easier and speeds up the resolution of your inquiries.

How it works?

• Once logged into CitiDirect BE, the chat icon is located on the right side of the screen.

• Upon clicking the icon, a chat window pops-up providing a system greeting  
and an inquiry reference number.

• Using the co-browse icon, the user if desired can share their CitiDirect BE screen.

Benefits:

• Your queries are acknowledged and addressed on a real-time basis. No need to pick up the phone  
or draft an email, a HelpDesk representative is “one click” away.

• You can initiate co-browsing allowing the HelpDesk representative to see the exact CitiDirect BE 
screen you are viewing.

JIf you have any system related questions, please click the icon and chat with us! Our Technical Support  
is available Monday-Friday, 8:00 am – 5:00 pm CET.

More details >>

https://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/pdf/CitiDirect_BE_Chat_en.pdf
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


Execution of foreign  
payments:  
AUD, JPY, KZT and CNY
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Please be advised that foreign outgoing payments in AUD, JPY, KZT and CNY are not settled with the 

value date VD0 due to time differences.

We kindly ask do not indicate the option “VD0” in the bank’s system in the field “Additional instructions”  
for  the above-mentioned currencies.

Detailed information on the cut-off times and order execution time on Client Zone >>

BACK >>

https://www.citibank.pl/poland/corporate/english/order-submission-times.htm
https://www.citibank.pl/poland/citidirect/english/pdf/cd_channels_onboarding_form.pdf


Bank holidays: 
September and October 2022

Please note below the days in September and October 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).
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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. 
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