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POSTAW NA SELF-SERVICE

www.citihandlowy.pl  
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

®

Postaw na self-service i samodzielnie zarządzaj narzędziami  
autentykacyjnymi CitiDirect BE bez konieczności kontaktu z Bankiem

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

Czy zastanawiali się Państwo, jak w prosty i wygodny sposób można korzystać z systemu CitiDirect BE,  
a przy tym samodzielnie zarządzać narzędziami autentykacyjnymi, takimi jak token mobilny MobilePASS 
czy karta SafeWord? 

Z myślą o Użytkownikach, którzy cenią sobie samodzielność działania oraz chcą do minimum ograniczyć 
liczbę kierowanej do Banku dokumentacji, w 2019 roku uruchomiliśmy nowy sposób dystrybucji narzędzi 

autentykacyjnych (kart SafeWord i PIN) do Użytkowników systemu CitiDirect BE. Narzędzia mogą być 
zamawiane bezpośrednio w CitiDirect BE przez wyznaczonego w Państwa Firmie Administratora 

Systemu, bez konieczności wysyłania pisemnej dyspozycji do Banku.

•  ograniczenie dokumentacji papierowej dzięki możliwości zamówienia karty SafeWord i PIN bezpośrednio  
w systemie przez uprawnionego Administratora Systemu

•  skrócenie czasu dystrybucji kart SafeWord i PIN do Użytkownika – karta SafeWord wysyłana jest przesyłką 
kurierską wkrótce po otrzymaniu w systemie dyspozycji od Administratora Systemu, PIN wysyłany jest na 
wskazany adres e-mail Użytkownika

Korzyści:

Krótka instrukcja pokazująca krok po kroku, jak 
Administrator Systemu może złożyć zamówienie  
na Kartę SafeWord i PIN >>

Nie posiadasz Administratora Systemu, by móc 
samodzielnie zarządzać narzędziami CitiDirect BE? 
Wyznacz go >>

Nie zawsze mają Państwo swoją kartę SafeWord przy sobie?  

Zależy Państwu na szybkim i wygodnym logowaniu? Prosimy o korzystanie z tokena mobilnego MobilePASS.

Dzięki aplikacji MobilePASS Użytkownicy mogą wygodnie i bezpiecznie logować się do CitiDirect BE. 
Rozwiązanie to łączy w sobie bezpieczeństwo karty SafeWord – sprawdzonego, silnego i dwuetapowego 
uwierzytelnienia – z wygodą wynikającą z możliwości generowania dynamicznych haseł na smartfonie. 

Dzięki aplikacji MobilePASS nie trzeba już nosić przy sobie karty SafeWord. Dodatkowo można zwiększyć 
poziom swojego bezpieczeństwa, korzystając z opcji autentykacji biometrycznej podczas logowania do 
aplikacji mobilnej CitiDirect BE, a wkrótce także do pełnej wersji systemu CitiDirect BE.

Dowiedz się więcej, dlaczego warto zamienić kartę SafeWord na token mobilny MobilePASS >>

http://www.citihandlowy.pl
http://www.citibank.pl/poland/citidirect/polish/pdf/citidirectbe-instrukcja-zamawiania-kart-safewords-pin.pdf
http://www.citibank.pl/poland/citidirect/polish/pdf/citidirectbe-instrukcja-zamawiania-kart-safewords-pin.pdf
http://www.citibank.pl/poland/citidirect/polish/pdf/citidirectbe-instrukcja-zamawiania-kart-safewords-pin.pdf
http://www.citihandlowy.pl/poland/citidirect/polish/pdf/cd_bankowosc_transakcyjna_formularz_aktywacji.pdf
http://www.citihandlowy.pl/poland/citidirect/polish/pdf/cd_bankowosc_transakcyjna_formularz_aktywacji.pdf
http://www.citihandlowy.pl/poland/citidirect/polish/pdf/cd_bankowosc_transakcyjna_formularz_aktywacji.pdf
http://www.citihandlowy.pl/poland/citidirect/polish/pdf/cd_mobilepass_ulotka.pdf

