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DIRECT PRESENTATION

dla eksportera/podawcy inkasa eksportowego
Jeżeli rozliczenia za towar dostarczany przez Państwa do importera mają formę inkasa dokumentowego i zależy Państwu na:
szybszym otrzymaniu zapłaty
zwiększeniu przejrzystości transakcji
zwiększeniu efektywności procesu
polecamy usługę Direct Presentation.
Direct Presentation to możliwość zaprezentowania skanów dokumentów w ramach inkasa eksportowego poprzez platformę
Citi Trade Portal (CTP) bez konieczności wysyłania oryginalnych dokumentów handlowych do Citi Handlowy.

Jak to wygląda?
Płatność
Obecna droga przekazania dokumentacji
dotyczącej inkasa
1. Zlecenie inkasowe, zlecenie usługi Direct
Presentation i skan dokumentów.
CTP
podawca/eksporter

3. Kurier odbiera
dokumentację
inkasa od podawcy
i wysyła do banku
płatnika.

CTP
2. Citi Handlowy weryfikuje zlecenie
i dokumenty, przygotowuje list przewodni
i zlecenie dla kuriera.

4. W terminie płatności bank płatnika przekazuje
należność podawcy poprzez Citi Handlowy.
bank płatnika

Zalety
1. Skrócenie czasu procesowania transakcji inkasa
eksportowego.
2. W przypadku inkas płatnych „at sight” – wcześniejsze
otrzymanie płatności.
3. Możliwość śledzenia statusu transakcji inkasa w czasie
rzeczywistym za pośrednictwem platformy CTP.
4. Łatwy dostęp do dodatkowych informacji – np. numeru
listu przewozowego kuriera.

5. Eliminacja kosztów przesłania oryginałów dokumentacji
inkasa do Citi Handlowy.
6. Komunikacja on-line z Citi Handlowy, w tym otrzymanie
informacji zwrotnej z Banku w przypadku nieścisłości
w zleceniu inkasowym i konieczności dokonania korekty.
7. Pełna elektronizacja procesu.

Jak zlecić usługę?

Uwarunkowania

Wyłączenia

Podawca inkasa (eksporter) składa poprzez
Citi Trade Portal:
• zlecenie inkasowe
• zlecenie usługi Direct Presentation oraz
• 	skany dokumentów handlowych
wymienionych w zleceniu inkasowym.

Usługa Direct Presentation jest dostępna dla
podawcy, który:
•	jest klientem posiadającym rachunek w Citi
Handlowy
•	korzysta z Citi Trade Portal (moduł Inkaso).
Podawca jest zobowiązany posiadać oryginały
dokumentów handlowych przesłanych w formie
skanów poprzez platformę CTP oraz przekazać
kurierowi właściwe dokumenty w dniu ustalonym
na ich przekazanie.

Usługa Direct Presentation nie może być
realizowana w odniesieniu do:
• inkasa weksla oraz
• inkasa dokumentowego, gdy do
dokumentów handlowych dołączony
jest weksel.

Jeżeli są Państwo zainteresowani usługą Direct Presentation, zapraszamy do kontaktu z Zespołem Inkasa, który odpowie
na Państwa pytania: polandtrade.collectionim.exp@citi.com.
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.

