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ŚWIĘTA BANKOWE W SIERPNIU I WE WRZEŚNIU 2013
Prezentujemy Państwu daty w sierpniu i we wrześniu 2013 roku, w których zlecenia ze względu na święto waluty
(dzień wolny od pracy w danym kraju) będą realizowane następnego dnia roboczego.

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

01 - CDF, CHF, JMD
02 - MKD
05 - HRK, ISK, IDR
06 - IDR, JMD
07 - IDR, SAR
08 - IDR, KWD, MYR, SAR, SGD, TRY
09 - AED, ALL, BHD, EGP, INR, IDR,
JOD, KES, KWD, LBP, MAD, MKD, MYR, MWK,
MUR, OMR, PKR, PHP, QAR, SAR, SGD, TND
TRY, UGX, ZAR
12 -THB, ZWL
13 -TND, ZWL
14 - MAD, PKR
15 - CLP, HRK, INR, LBP, LTL, PLN, RON, SCR
19 - ARS, HUF, VEF
20 - HUF, MAD
21 - MAD, PHP
26 - GBP, PHP
28 - MKD
30 - PEN, TRY

02 - CAD, USD
05 - ILS
06 - BGN, ILS
10 - MUR
13 – ILS
16 JPY, MYR, MXN
18 CLP
19 CLP, CNY, ILS TWD
20 CLP, HKD, TWD
23 JPY, SAR
24 ZAR
26 ILS
30 BWP INR

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego 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.

ZASADY WPROWADZANIA PRZELEWU ZAGRANICZNEGO W FORMIE
SEPA W SYSTEMIE BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CITIDIRECT
Warto pamiętać, które pola należy wypełnić w systemie Citidirect, aby Państwa przelew był zrealizowany w
formacie SEPA. Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady wprowadzania zlecenia w formacie SEPA:
System Citidirect Classic: Podręcznik strona 13
http://www.citihandlowy.pl/poland/citidirect/polish/pdf/platnosci_pl.pdf
Numer rachunku beneficjenta - Musi zawierać rachunek w formacie IBAN bez żadnych znaków dodatkowych
lub przerw,
Nazwa/ Adres banku beneficjenta - Musi zawierać wyłącznie adres SWIFT banku beneficjenta bez spacji,
Opłaty - zawsze wspólne,
Waluta - EUR,
Inne instrukcje - pole musi pozostać puste.
System Citidirect EB: Podręcznik strona 17
http://www.citibank.pl/poland/citidirecteb/polish/pdf/podrecznik_cdeb.pdf
Metoda płatności - NO ROUTING METHOD,
Nazwa Banku Beneficjenta - Musi zawierać adres SWIFT banku beneficjenta bez spacji,
Kod banku beneficjenta – to pole musi być puste,
Opłaty - zawsze wspólne,
Numer konta beneficjenta - Musi zawierać wyłącznie rachunek w formacie IBAN bez żadnych znaków
dodatkowych lub przerw,
Waluta - EUR,
Inne instrukcje - pole musi pozostać puste.

Pozostałe pola, które nie są wymagane przez system do wypełnienia muszą zostać puste.

GODZINA SKŁADANIA ZLECEŃ PAPIEROWYCH W ODDZIAŁACH CITI
HANDLOWY— PRZYPOMNIENIE

Pragniemy przypomnieć, że godzina graniczna zleceń papierowych
złożonych w Oddziałach Citi Handlowy lub przesłanych faksem kluczowanym, których realizacja ma być wykonana tego samego dnia z VD+0 to
godzina 10:00.

Instrukcje papierowe otrzymane po tej godzinie będą realizowane w następnym dniu roboczym.
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ANKIETA MAGAZYNU EUROMONEY ZAKOŃCZONA
5 lipca zakończyła się tegoroczna ankieta elitarnego magazynu Euromoney, mająca wyłonić bank świadczący
najlepsze usługi w zakresie zarządzania gotówką. Wyniki Ankiety zostaną ogłoszone jesienią tego roku.
Brytyjski magazyn Euromoney to obok Financial Times i The Economist najbardziej prestiżowy europejski
magazyn finansowy.
Pragniemy już dziś serdecznie podziękować za Państwa zaangażowanie i uznanie. Każdy oddany głos ma
ogromne znaczenie i jest dla nas bardzo cenny.

DZIĘKUJEMY :)

VIII EDYCJA ŚWIATOWEGO DNIA CITI DLA SPOŁECZNOŚCI
Miiło nam poinformować, że zakończyła się kolejna, VIII już edycja
Światowego Dnia Citi dla Społeczności. Jest to międzynarodowe święto
wolontariatu, podczas którego pracownicy Citi wraz z rodzinami i przyjaciółmi
działają na rzecz społeczności lokalnych. W tym roku do projektu zgłosiło się
66 000 wolontariuszy z całego świata.
Koordynatorem wolontariatu w Citi Handlowy jest Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.
W Polsce zrealizowaliśmy rekordową liczbę 132 projektów, dzięki którym dotarliśmy do ponad 18 000
potrzebujących. W sumie na rzecz lokalnych społeczności pracowało
ponad 1600 wolontariuszy, zarówno z Citi Handlowy, Spółek Citi
działających w Polsce, jak i członkowie ich rodzin, znajomi oraz Klienci.
Wśród działań podjętych przez wolontariuszy znalazły się prace remontowo-budowlane w placówkach wychowawczych, prace porządkowe w
schroniskach dla zwierząt oraz sprzątanie terenów
również zajęć artystycznych dla dzieci,

leśnych. Nie zabrakło

ciekawych wycieczek dla podopiecznych czy zajęć związanych z

edukacją finansową. Swój czas wolontariusze spędzali również z osobami niepełnosprawnymi, ucząc ich m.in.
udzielania pierwszej pomocy.
Święto wolontariatu z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. To pracownicy Citi wyszukują w
najbliższym otoczeniu osoby potrzebujące wsparcia i pomocy. Przygotowują autorskie projekty, które są
realizowane podczas Światowego Dnia Citi dla Społeczności. Mamy nadzieję, że podczas przyszłorocznej edycji
wspólnymi siłami dotrzemy do jeszcze większej liczby potrzebujących.
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NOWA OFERTA USŁUG LEASINGOWYCH CITI HANDLOWY
Od czerwca w ofercie Citi Handlowy klienci z sektora korporacji i przedsiębiorstw znajdą usługi l easingowe dwóch partnerów: Europejskiego Funduszu Leasingowego i CorpoFlota Sp z o.o. Specjalna oferta
przygotowana w ramach umowy o współpracy daje do dyspozycji klientom Banku kompleksową obsługę
leasingową na konkurencyjnych warunkach.
Elżbieta Czetwertyńska, Szef Pionu Bankowości Przedsiębiorstw, komentując to rozwiązanie powiedziała:
"Kontynuujemy sprzedaż produktów leasingowych przez współpracę z EFL i CorpoFlota Sp z o.o. Przygotowana
z tymi partnerami oferta leasingowa pozwala wybrać optymalną dla danego

przedsiębiorstwa opcję. Myślę, że

klienci docenią szeroki wachlarz potencjalnych rozwiązań."
Zaoferowane usługi leasingu są uzupełnieniem bogatej oferty finansowania
przedsiębiorstw. W maju Bank rozpoczął oferowanie kredytów z gwarancjami de
minimis w programie BGK, skierowanych do małych i średnich firm. W pionie
bankowości przedsiębiorstw szczególnym powodzeniem cieszy się oferta
bankowości międzynarodowej "Biznes bez granic". W jej ramach korzystając z
globalnych doświadczeń i międzynarodowego know-how Citi Handlowy wspiera polskie firmy w rozszerzaniu
działalności na rynki zagraniczne.

CITI I THE ECONOMIST: WARSZAWA
KONKURENCYJNYCH MIAST ŚWIATA

W

TOP50

NAJBARDZIEJ

Opublikowano kolejną edycję badania "Hot Spots 2025". W najnowszym raporcie The Economist i Citi
przeanalizowano 120 największych miast i aglomeracji pod względem konkurencyjności oraz potencjału
rozwojowego. Najlepsze noty za konkurencyjność rozumianą jako atrakcyjność dla kapitału, biznesu,
talentów i mieszkańców, zdobył Nowy York, zaraz za nim Londyn i miasta azjatyckie. Z dwu
zakwalifikowanych do zestawienia polskich miast najwyższe, 43 miejsce, zajęła Warszawa, Kraków
uplasował się na 87 pozycji.
Marcin Murawski, Dyrektor Departamentu Sektora Publicznego Citi Handlowy, podkreśla: - "Wysoki wynik w tym
prestiżowym rankingu osiągniętym przez Warszawę, która w stosunku do minionego roku awansowała o 6
pozycji jest świetną wiadomością i bardzo cieszy. Szczególnie, jeśli porównamy go z innymi kluczowymi miastami
Europy - Madryt spadł o 28 pozycji, Wiedeń o 15, a Praga o 7 miejsc w stosunku do ubiegłego roku. Będąc
bankiem wielu polskich miast trzymamy kciuki za dalsze wysokie noty dla krajowych aglomeracji."
Więcej komentarza bankowego eksperta na temat raportu w filmie na kanale Citi Handlowy na youtube
Raport stwierdza, że miasta pozostaną kluczowymi motorami napędu gospodarki światowej, oraz w sposób
ogólny przedstawia miejski krajobraz świata. Według badania do 2025 roku pozycję lidera utrzymają miasta ze
Stanów Zjednoczonych i Europy, a ich przewaga nad pozostałą częścią globu utrzyma się pomimo obaw
związanych ze starzeniem się mieszkańców i infrastruktury miejskiej, wysokiego zadłużenia oraz spowolnienia
wzrostu. Więcej o tym, które miasta są najbardziej dynamiczne, a które są najatrakcyjniejsze dla inwestorów oraz
przyciągają

młode

talenty

w

tekście

raportu

pod

linkiem:

http://citigroup.com/citi/citiforcities/home_articles/n_eiu_2013.htm
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