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CitiDirect BE® Mobile
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.

Prosty w obsłudze

Bezpieczny

Funkcjonalny

• współczesny design

• wielostopniowe logowanie

• realizacja płatności

• nowoczesny interfejs
Użytkownika

• identyfikacja biometryczna

• powiadomienia

• wbudowane parametry
bezpieczeństwa

• podgląd sald i historii operacji

• popularne schematy mobilnych
zachowań

• zarządzanie profilami
Użytkowników
• dostęp w czasie rzeczywistym
• 70+ krajów i 16 wersji językowych

Zacznij korzystać z aplikacji CitiDirect BE Mobile

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

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.

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

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.

