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Ankieta magazynu „Euromoney”
zakończona
4 lipca zakończyła się tegoroczna
ankieta magazynu Euromoney
mająca wyłonić bank świadczący
najlepsze usługi w zakresie
bankowości transakcyjnej.
Wyniki Ankiety zostaną ogłoszone
jesienią tego roku.
Pragniemy już dziś podziękować Państwu za uznanie
i zaangażowanie z Państwa strony. Każdy oddany głos jest
dla nas bardzo ważny i ma ogromne znaczenie.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Wyciąg z Taryfy prowizji
i opłat bankowych

Płatności zagraniczne
Globalna sieć bankowa
Szeroki wachlarz walut
Elastyczne kanały dostępu

Tabela kursów

Profesjonalna obsługa Klienta
Nowoczesne produkty i rozwiązania
Sorbnet2

Aktualności
CitiService

CitiDirect Mobile
CitiTrade Portal
Express Elixir

Analizy rynkowe

Oferujemy Klientom globalne
rozwiązania i produkty
bankowe
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Dane finansowe w postaci pliku XML
z Portalu GUS
Przypominamy, że istnieje możliwość dostarczenia formularza
F-01 do Banku w formie pliku XML. Plik taki może zostać
wygenerowany i zapisany na komputerze przez każdego
użytkownika aplikacji Portalu Sprawozdawczego GUS po
wprowadzeniu informacji do formularza. Dodatkowo, dane
z pliku zapisanego na komputerze mogą zostać wczytane na
Portalu GUS do formularza przy kolejnym okresie
sprawozdawczym. Modyfikacji będą wymagały jedynie dane,
które zmieniły się w stosunku do okresu poprzedniego.

Źródło: Strona internetowa GUS (http://stat.gov.pl/)

Szczegóły znajdą Państwo w instrukcji na str. 8:
http://form.stat.gov.pl/formularze/przewodnik/
Portal_Sprawozdawczy_przewodnik.pdf

Źródło: Strona internetowa GUS (http://stat.gov.pl/)

Mobilna aplikacja CitiDirect BE Tablet już
dostępna!
Od 14 lipca mogą Państwo korzystać z systemu CitiDirect za
pomocą dedykowanej aplikacji na tablet. Umożliwia ona bieżący
podgląd rachunków otwartych w Citi Handlowy lub w innych
podmiotach Citi na całym świecie oraz zarządzanie firmowymi
płatnościami. Nowe rozwiązanie jest już dostępne w języku
polskim i 8 innych wersjach językowych dla urządzeń działających
na systemach Android oraz iOS.
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Citi Handlowy gratuluje Polsce 25 lat
wolności gospodarczej
W 2014 roku Polska świętuje 25 lat transformacji gospodarczej
i pozytywnych zmian, którym początek dały wydarzenia z 1989 roku.
Pragnąc uczcić tę szczególną okazję, Citi Handlowy opublikował
4 czerwca specjalną reklamę w globalnym wydaniu „Financial Times”
oraz w „Pulsie Biznesu”. Wyraża w niej uznanie dla wszystkich
Klientów, którzy przyczynili się do rozwoju wolnej gospodarki
po 1989 roku i gratuluje pozytywnych przemian, które przekształciły
polską rzeczywistość. Uroczyste obchody wciąż trwają, a Citi
Handlowy wykorzystuje projekt graficzny reklamy prasowej w swoich
działaniach komunikacyjnych i spotkaniach z Klientami. Tym samym
potwierdza swoje zaangażowanie w rozwój polskiej gospodarki
i ukazuje możliwości, jakie Citi Handlowy oferuje Klientom jako
część globalnej instytucji Citi.

Święta bankowe w sierpniu i wrześniu 2014 r.
Prezentujemy Państwu daty w sierpniu i wrześniu 2014 roku,
w których zlecenia będą realizowane następnego dnia roboczego
ze względu na święto waluty (dzień wolny od pracy w danym kraju).
Sierpień

Wrzesień

01 – CDF, CHF, IDR, JMD

01 – CAD, MYR, USD

04 – ISK, ZMW

08 – KRW, MKD, TWD

05 – HRK, ILS

09 – CNY, HKD, KRW

06 – JMD

15 – JPY

07 – COP

16 – MXN, MYR

11 – ZWL

18 – CLP

12 – THB, ZWL

19 – CLP

13 – TND

22 – BGN

14 – MAD, PKR

23 – JPY, SAR

15 – CLP, HRK, INR, KRW,

24 – ZAR

LBP, LTL, MUR, PLN,

25 – ILS

RON, SCR

26 – ILS

18 – ARS, COP, VEF

30 – BWP, INR

20 – HUF, MAD
21 – MAD, PHP
25 – GBP, PHP
28 – MKD
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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. 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.

