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Zarządzaj codziennymi płatnościami, sprawdzaj saldo rachunków i wiele więcej – bezpośrednio ze 
smartfonu lub tabletu. 

Aplikacja CitiDirect BE Mobile to wersja mobilna systemu bankowości CitiDirect BE, wykorzystująca te 
same zabezpieczenia i technologie. CitiDirect BE Mobile jest prosty w obsłudze, bezpieczny  
i funkcjonalny.

Zacznij korzystać z aplikacji CitiDirect BE Mobile

Korzystanie z CitiDirect BE Mobile i identyfikacji biometrycznej wymaga nadania dodatkowych uprawnień przez Administratora Systemu 
CitiDirect BE. Wymagania techniczne: smartphone lub tablet z systemem operacyjnym ANDROID (wersja 5.0 lub nowsza) lub APPLE iOS  
(wersja 8.0 lub nowsza).

Aby skorzystać z wersji CitiDirect BE Mobile na przeglądarki internetowe, wejdź na https://m.citidirect.com i zaloguj sie, jak do wersji 
podstawowej systemu.

Przejdź do sklepu Google 
Play albo Apple App Store  

i znajdź CitiDirect BE

Pobierz aplikację na swoje 
urządzenie

Wprowadź Identyfikator 
Użytkownika i hasło oraz 
skorzystaj z dodatkowej, 

wybranej metody identyfikacji

Skorzystaj z możliwości 
identyfikacji biometrycznej

Zarządzaj rachunkiem 
firmy ze smartfona lub 
tabletu, wykorzystując 

wygodne funkcje  
CitiDirect BE Mobile

• współczesny design

• nowoczesny interfejs 
Użytkownika

• popularne schematy mobilnych 
zachowań

• wielostopniowe logowanie

• identyfikacja biometryczna

• wbudowane parametry 
bezpieczeństwa 

• realizacja płatności

• powiadomienia

• podgląd sald i historii operacji

• zarządzanie profilami 
Użytkowników

• dostęp w czasie rzeczywistym

• 70+ krajów i 16 wersji językowych

Prosty w obsłudze Bezpieczny Funkcjonalny

Szczegółowych informacji dotyczących opłat i prowizji, funkcjonalności produktu, wymagań oraz warunków 
korzystania z produktu, a także ryzyk z nim związanych udzieli Państwu Doradca Bankowy.

CitiDirect BE® Mobile

http://www.citihandlowy.pl
https://m.citidirect.com/MobileAuthentication.aspx/AgileAuthentication

