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

®

W numerze

Serwisy na skróty

1

Aktualności CitiService 1 luty 2018 r. | Wydanie nr 2

Szybki kontakt z Doradcą CitiService:

tel.: 801 24 84 24; 22 690 19 81

Analizy rynkowe

Tabela kursów

Wyciąg z Taryfy Prowizji 
i Opłat Bankowych

Aktualności CitiService

• Twoja Karta w Podróży

• Zmiana adresu Regionalnego Centrum Rozliczeń 

w Olsztynie

• Mechanizm Podzielonej Płatności (Split Payment)

• Roczne potwierdzenia sald

• Akredytywa eksportowa - umowa o współpracy 

z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

• Ważna informacja dla Użytkowników Kart 

Korporacyjnych Visa Business

• Kredyt na innowacje technologiczne

• Święta bankowe w lutym i marcu 2018 r.

Informujemy, że dostępna jest już nowa strona „Twoja 
Karta w Podróży” – pod adresem www.kartybiznes.pl. 
Ma ona za zadanie zapewnić Posiadaczom Kart 
bieżące wsparcie podczas podróży służbowych 
i łatwiejszy dostęp do korzyści. Najważniejszymi 
atrybutami serwisu są:

• możliwość sprawdzenia zakresu przysługującego 
ubezpieczenia wraz z instrukcją zgłaszania szkody

• możliwość zainicjowania zmiany limitu karty

• opcja wyszukiwania najbliższego bankomatu 
i sprawdzania kursów walut

• w przypadku zagubienia karty, konieczności jej 
zablokowania lub odzyskania PIN-u – możliwość 
bezpośredniego kontaktu Użytkownika z Obsługą 
Kart Korporacyjnych – po wybraniu odpowiedniego 
„kafelka”

• dostęp do historii transakcji poprzez 
CitiManager Mobile.

Zachęcamy do sprawdzenia nowego rozwiązania.

Twoja Karta w Podróży

Informujemy, że z dniem 12 stycznia decyzją Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego zmieniona została nazwa 
ulicy, przy której znajduje się budynek RCR Olsztyn. 

Dotychczasowa nazwa ul. Wincentego Pstrowskiego 
została zastąpiona nową: ul. 5 Wileńskiej Brygady AK.

Zmiana adresu Regionalnego Centrum 
Rozliczeń w Olsztynie

http://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/analizy-tygodniowe.htm
http://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/kursy-walut.htm
http://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/files/wyciag_od_170501_pl.pdf
http://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/CitiService.htm
http://www.kartybiznes.pl


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

®

2

Z dniem 1 lipca 2018 r. wejdą w życie zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług oraz 
niektórych innych ustaw, wprowadzających Mechanizm Podzielonej Płatności (Split Payment), 
który zmieni dotychczasowy sposób dokonywania płatności związanych z podatkiem VAT. 

Dla zleceniodawcy przelewu system będzie dobrowolny – zleceniodawca będzie mógł zlecić przelew 
w PLN specjalnym komunikatem przelewu, w wyniku którego wskazana kwota VAT zostanie pobrana 
w pierwszej kolejności z rachunku VAT (w przypadku braku odpowiedniej ilości środków na rachunku 
VAT brakująca kwota VAT zostanie pobrana z rachunku rozliczeniowego). Przelew zostanie 
obowiązkowo zaksięgowany na rachunku beneficjenta w taki sposób, że wskazana kwota VAT 
zostanie zaksięgowana na rachunku VAT podłączonym do rachunku rozliczeniowego wskazanego 
jako rachunek do dokonania płatności. 

Dla przelewów przychodzących system ten będzie jednak obowiązkowy. Oznacza to, że nawet jeśli 
nie planują Państwo obecnie aktywnego korzystania z Mechanizmu Podzielonej Płatności, Państwa 
kontrahent może taki przelew zlecić na Państwa rzecz, a Bank przeksięguje kwotę VAT na Państwa 
rachunek VAT.

Zgodnie z obecną treścią ustawy Bank otworzy Państwu jeden rachunek VAT, który zostanie 
powiązany z każdym Państwa rachunkiem rozliczeniowym prowadzonym w PLN (chyba 
że zawnioskują Państwo o otwarcie większej liczby rachunków VAT). Przykładowo: jeśli posiadają 
Państwo trzy rachunki w PLN (rachunek A, B i C), dwa rachunki w EUR (rachunek D i E) i jeden 
rachunek w USD (rachunek F), Bank otworzy Państwu jeden rachunek VAT prowadzony 
w PLN i powiąże go, odpowiednio, z Państwa rachunkami A, B i C. Ten właśnie rachunek VAT 
będzie uznawany i obciążany kwotą VAT w wyniku rozliczeń metodą Split Payment z Państwa 
kontrahentami. Będzie on mógł również być obciążany Państwa płatnościami do urzędu skarbowego 
z tytułu zapłaty podatku VAT.

Po wprowadzeniu Mechanizmu Podzielonej Płatności wykorzystywanie środków zgromadzonych 
na rachunku VAT będzie podlegało ograniczeniom. Dozwolony będzie przelew do Państwa 
dostawców odpowiadający kwocie VAT w ramach MPP, przelew pomiędzy własnymi rachunkami 
VAT w tym samym banku (o ile będzie to wynikało z indywidualnej struktury Klienta) lub zapłata 
VAT do urzędu skarbowego. Wypłata środków z rachunku VAT w innym celu będzie następowała 
na podstawie postanowienia naczelnika US. 

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w webinarium Citi Handlowy na temat Split Payment. 

Proponujemy poniższy termin (w języku polskim):

• 20 lutego (wtorek) w godzinach 13.00–15.00

Dodatkowo proponujemy sesję w języku angielskim:

• 15 lutego (czwartek) w godzinach 15.00–17.00

Szczegóły techniczne dotyczące udziału w webinarium przekażemy Państwu wkrótce.

Zachęcamy również do kontaktu z Państwa Doradcą, który przekaże Państwu broszurę na temat 
nowej regulacji. W broszurze znajdują się informacje na temat planowanych zmian w prowadzeniu 
rachunków bankowych, rozliczeniach z kontrahentami oraz urzędem skarbowym.

Mechanizm Podzielonej Płatności (Split Payment)
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11 stycznia 2018 r. zostały wysłane do Państwa dokumenty z rocznym potwierdzeniem salda. 
Przypominamy o konieczności odesłania podpisanego drugiego egzemplarza dokumentu 
w terminie 14 dni od daty doręczenia na poniższy adres:

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 
Biuro Obsługi Rachunków Klientów Korporacyjnych 
ul. Goleszowska 6 
01-249 Warszawa

10 stycznia 2018 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. („Citi Handlowy”) podpisał umowę z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego („BGK”).

Umowa podpisana przez Citi Handlowy i BGK to umowa o współpracy obu banków umożliwiająca 
BHW potwierdzanie akredytyw dzięki przejęciu przez BGK ryzyka banku, który otworzył daną 
akredytywę, oraz za ustaloną z BGK cenę. 

Potwierdzenie akredytywy przez Citi Handlowy to zobowiązanie Citi Handlowy do zapłaty na rzecz 
eksportera (beneficjenta), oznaczające, że eksporter nie musi polegać jedynie na solidności czy 
stabilności banku otwierającego – chroni go zobowiązanie podjęte przez Citi Handlowy. Dodatkowo 
jeśli dana akredytywa jest płatna w odroczonym terminie płatności, eksporter może wystąpić 
do Citi Handlowy o wcześniejszą zapłatę.

Współpraca pomiędzy Citi Handlowy a BGK będzie szczególnie cenna, gdy dany bank otwierający 
będzie na przykład bankiem o niższym ratingu, co dotychczas uniemożliwiało Citi Handlowy 
potwierdzenie akredytywy, mimo że Klient oczekiwał dodatkowego zabezpieczenia zapłaty 
w ramach akredytywy za dostawę towaru, jaką zrealizował. 

Współpraca obu banków w zakresie przejęcia ryzyka innych banków zapewni Klientom Citi 
Handlowy pełne bezpieczeństwo ich transakcji eksportowych i tym samym rozwijanie eksportu 
do firm o wyższym ryzyku finansowym czy też na rynki egzotyczne.

Roczne potwierdzenia sald

Akredytywa eksportowa – umowa o współpracy z Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego

Informujemy, że na Kartach Korporacyjnych Visa Business zostanie uruchomiona usługa 3D Secure. 
Usługa ta w dodatkowy sposób zabezpieczy transakcje wykonywane bez fizycznego użycia karty, 
za pośrednictwem sieci Internet. Mechanizm działania będzie następujący: w trakcie dokonywania 
transakcji w sieci Posiadacz Karty zostanie poproszony o wpisanie hasła 3D Secure, które otrzyma 
w formie wiadomości tekstowej (SMS) na przekazany do Banku numer telefonu komórkowego.

UWAGA. W tym celu uprzejmie prosimy o przekazanie lub uaktualnienie bazy numerów telefonów 
komórkowych Posiadaczy Kart Korporacyjnych Visa Business wydanych dla pracowników Państwa 
Firmy – do końca marca br.

Informacje prosimy przekazywać na adres e-mail: karty.obsluga.klienta@citi.com lub telefonicznie 
pod numerem +22 692 26 62.

WAŻNA INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KORPORACYJNYCH 
VISA BUSINESS (Karty Debetowe Visa Business, Karty Obciążeniowe Visa 
Business, Karty Gwarantowane Visa Business)
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Środki unijne na realizację inwestycji o charakterze technologicznym dla MŚP

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 
Działanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”

Citi Handlowy zaprasza Państwa do korzystania ze świadczonego przez Zespół ds. Unii 
Europejskiej wsparcia doradczego w procesie aplikowania o dofinansowanie z funduszy UE. 
W ramach Działania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” nasi Klienci będą mogli 
uzyskać dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na wdrażaniu innowacji 
o charakterze technologicznym.

Ważne daty:

• ogłoszenie naboru wniosków – 15 stycznia 2018 r.

• rozpoczęcie naboru wniosków – 15 lutego 2018 r.

• zakończenie naboru wniosków – 24 maja 2018 r.

Alokacja konkursu w 2018 r. – 550 000 000 PLN

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, których planowane inwestycje spełniają 
następujące warunki:

• planowana do wdrożenia technologia ma postać: prawa własności przemysłowej, wyniku prac 
rozwojowych, wyniku badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej

• planowana inwestycja umożliwi wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku 
do dotychczas wytwarzanych w Rzeczpospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług

• w trakcie oceny wniosku analizowane będą innowacyjność i potencjał rynkowy końcowego 
rezultatu (towaru, usługi) projektu

• maksymalna wartość dofinansowania (premia technologiczna) – 6 mln PLN.

Wsparciem objęte będą następujące wydatki:

• zakup nowych i używanych środków trwałych

• rozbudowa istniejących budowli, budynków, maszyn

• zainstalowanie i uruchomienie nabywanych środków trwałych

• zakup wartości niematerialnych i prawnych (np. patenty, licencje itp.).

Zainteresowanych Klientów zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. Unii Europejskiej (komórka 
organizacyjna Citi Handlowy).

Kontakt:

Marcin Fabisiewicz, tel. 697 080 785, marcin.fabisiewicz@citi.com 
Wojciech Głowacki, tel. 667 683 954, wojciech.glowacki@citi.com

Kredyt na innowacje technologiczne

mailto:marcin.fabisiewicz%40citi.com?subject=
mailto:wojciech.glowacki%40citi.com?subject=
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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 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 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.

Prezentujemy Państwu dni w lutym i marcu 2018 r., w których dokonane zlecenia będą realizowane 
następnego dnia roboczego ze względu na dni wolne od pracy w danym kraju:

Święta bankowe w lutym i marcu 2018 r.

LUTY

8 SI

11 JP

12 JP

13 PT

15 CN

16 CN, HK, LT, SG

19 CA, CN, CY, GR, HK, US

20 CN

21 CN

23 RU

MARZEC

5 BG

8 RU, UA

9 RU

13 AE

15 HU

16 HU

19 IE

21 JP,ZA

29 DK, ES, IS, NO

30 AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, EE, 
ES, EU, FI, FR, GB, HK, HU, IE, IS, LU, 
NL, NO, PT, SE, SG, SI, SK, ZA


