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Polecenie Zapłaty SEPA 
– rozliczanie należności w euro 
zintegrowane z

 √ Prosty i bezobsługowy sposób na rozliczenia 

z kontrahentami w euro 

 √ Wygodna metoda regulowania należności 

w całym obszarze SEPA

 √ Najpopularniejszy instrument rozliczeń 

w Niemczech, Austrii i Holandii

 √ Bez ryzyka opóźnień w płatnościach 

 √ Uwiarygodnienie Płatnika w relacji z Odbiorcą 

 √ Pełna kontrola nad przewalutowaniem

 √ Możliwość uzyskania atrakcyjnych warunków 

handlowych i rabatów 

Polecenie Zapłaty SEPA (SEPA Direct Debit) to bezpieczny i wygodny instrument płatności w euro 

w ramach obszaru SEPA. Jest idealnym rozwiązaniem dla importerów i firm realizujących cykliczne 

rozliczenia z kontrahentami. 

SEPA Direct Debit na CitiFX Pulse integruje kwestię płatności i wymiany walutowej. 

Opis produktu

Firma wyrażająca zgodę na Polecenie Zapłaty SEPA jest postrzegana jako rzetelny i godny zaufania 

partner handlowy. Rozliczenie w tej formie daje Kontrahentowi z zagranicy możliwość lepszego 

zarządzania cash flow oraz zwiększa pewność zapłaty. 

Dzięki temu może on zaproponować Państwa firmie korzystniejsze warunki handlowe.

Wpływ na biznes

Korzyści

®

Obciążenie rachunku Płatnika 
i realizacja rozliczenia w terminie 

płatności

Zlecenie obciążenia rachunku 
Płatnika w imieniu Odbiorcy 

Bank Kontrahenta

• Kontrola zgodności 

dokumentów

• Notyfikacja dla Klienta

• Możliwość zakupu euro 

na CitiFX Pulse 

Odbiorca/
Kontrahent Płatnik
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Polecenie Zapłaty SEPA 
– rozliczanie należności w euro 
zintegrowane z

Proces wdrożenia

Uruchomienie rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty SEPA wymaga tylko 3 kroków:

Otwarcie rachunku 

w CitiHandlowy

Aktywacja bankowości 

elektronicznej CitiDirect BE 

i platformy CitiFX Pulse
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Złożenie formularza aktywacyjnego dla 

instrumentu Polecenie Zapłaty SEPA 

i wprowadzenie zgody na obciążenia na 

platformie CitiDirect BE
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 √ Transakcje w ramach Polecenia Zapłaty są widoczne bezpośrednio na CitiFX Pulse

 √ Klient poprzez 2 kliknięcia może zawrzeć transakcję zakupu euro pod spłatę ustalonej należności

 √ Przejrzyste raportowanie zrealizowanych transakcji 

Efekt: zarządzanie całą pozycją walutową firmy w 1 miejscu.

Integracja z CitiFX Pulse

CitiFX Pulse 
– platforma do 
wymiany walut 
online dla firm 
ma już 10 lat!SEPADD

Notatki 2

– Uwagi

Szczegółowych informacji na temat funkcjonalności produktu, opłat i prowizji za korzystanie z produktu, wymagań 

oraz warunków korzystania z produktu, jak również ryzyk z nim związanych udzieli Państwu Doradca Bankowy.


