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Elektronizacja procesu udzielenia gwarancji
Od 1 stycznia 2019 r. Citi Handlowy wprowadzi pełną elektronizację udzielania gwarancji bankowych, tj. udzielanie gwarancji
każdego rodzaju w formie elektronicznej na podstawie wniosku o gwarancję złożonego również w formie elektronicznej.
Forma pisemna gwarancji będzie traktowana jako forma dodatkowa do formy elektronicznej i od 1 kwietnia 2019 r. będzie
wystawiana za dodatkową opłatą. Do 30 marca 2019 r. udzielenie gwarancji w formie pisemnej będzie zwolnione z opłat,
niezależnie od tego, czy forma pisemna będzie dodatkową czy jedyną formą udzielanej gwarancji.
Wnioski o gwarancję w formie elektronicznej można składać poprzez Citi Trade Portal. Za złożenie wniosku w formie
pisemnej pobierana jest dodatkowa opłata.
Zachęcamy do korzystania z Citi Trade Portal w celu złożenia wniosku o gwarancję z jednoczesnym zleceniem udzielenia
gwarancji w formie elektronicznej.
Więcej informacji na temat Citi Trade Portal znajduje się na stronie www.citihandlowy.pl w zakładce Zarządzanie Finansami >
Bankowość elektroniczna.
Pełna elektronizacja procesu udzielenia gwarancji to:
•

eliminacja czasu potrzebnego na dostarczanie wniosku w formie pisemnej do Citi Handlowy oraz udzielonej gwarancji w formie
pisemnej do adresata.
Gdy umowa rewolwingowa na udzielanie gwarancji jest zawarta, a tekst gwarancji uzgodniony z Citi Handlowy – czas udzielania
gwarancji od momentu złożenia wniosku elektronicznego do dostarczenia gwarancji elektronicznej wyniesie maksymalnie 2 dni.

•

niższe koszty transakcji – eliminacja kosztów związanych z dostarczeniem wniosków w formie pisemnej oraz kosztów kuriera
za dostarczenie gwarancji adresatowi, a od 1 kwietnia 2019 r. – kosztów Citi Handlowy za udzielenie gwarancji w formie pisemnej.

Klient

Citi Trade Portal

Beneficjent

eGwarancja

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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Electronization of the process of issuing bank guarantees
Starting from 1 January 2019, Citi Handlowy will implement a full electronization of the process of issuing bank guarantees, i.e. the
issuance of any type of guarantees in an electronic form based on application for guarantee submitted electronically.
The written form of guarantees will be treated as an additional form to the electronic one, and as of 1 April 2019, it will be issued
against an additional fee. Until 30 March 2019, the issuance of written guarantees will be free of charge, irrespective of whether the
written form be an additional or an exclusive form of the guarantee.
Applications for a guarantee in electronic form can be submitted via Citi Trade Portal. For submitting an application in the written
form, an extra fee is charged.
We encourage you to use the Citi Trade Portal to submit application for guarantee with simultaneous order for a guarantee in
electronic form.
More information about the Citi Trade Portal can be found on www.citihandlowy.pl in the tab Finance Management > Electronic banking.
A full electronization of the process of guarantees issuance means:
•

elimination of the time needed for delivering written form of application to Citi Handlowy and of the guarantee issued on written
form to addressee.
When the revolving agreement for guarantee issuance is concluded and the guarantee wording agreed with Citi Handlowy – the
time of guarantee issuance from the time of submitting an electronic application to the delivery of the electronic guarantee will
be 2 days at maximum.

•

lower transaction costs – elimination of the costs connected with the delivery of written applications and the courier costs
for the delivery of guarantee to addressee, and from 1 April 2019 – the costs of Citi Handlowy for the issuance of guarantees in
written form.
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