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Wyciąg z taryfy 

prowizji i opłat 

bankowych 

Tabela kursów 

Aktualności  

CitiService 

Analizy rynkowe 

CitiDaily 

Serwisy na skróty: 

Święta bankowe w lutym i marcu 2014 roku 

 

Prezentujemy Państwu daty w lutym i marcu 2014 roku, w których zlecenia  

ze względu na święto waluty (dzień wolny od pracy w danym kraju) będą  

realizowane następnego dnia roboczego.  

  

LUTY               MARZEC 

                                                                                                               
03 - CNY, HKD, MXN, TWD         03 - ANG, ARS, BGN,  

                    BRL, MWK, VEF  

04 - TWD               04 - ARS, BRL, VEF    

05 - PKR               05 - IMD 

06 - NZD               10 - RUB 

11 - JPY, QAR             11 - LTL  

14 - THB               12 - MUR, ZMW 

17 - USD               14 - ALL 

25 - KWD              17 - MXN 

26 - KWD              19 - VEF 

27 - MUR               20 - TND 

28 - TWD               21 - JPY, ZAR 

                 24 - ARS, COP 

                 25 - LBP 

                 31 - IDR, MUR 

 

 

  W numerze: 

Święta bankowe w lutym i marcu 

Rozwiązanie Trade - Faktoring -  

  rosnące zainteresowanie wśród  

  klientów 

Citi Trade Portal - rozszerzenie oferty 

Biznes bez granic 

http://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/kursy_walut.htm
http://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/CitiService.htm
http://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/rating.htm?show=am
http://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/files/wyciag_pl.pdf


 

W „Gazecie Finansowej” w ostatnich tygodniach publikowane były artykuły ekspertów Citi Handlowy w 

zakresie faktoringu. Konrad Krężlewicz, z Departamentu Finansowania Handlu w Citi Handlowy, pisał o 

faktoringu będącym narzędziem do zarządzania firmowymi finansami.  

 

Faktoring jest instrumentem zapewniającym finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Coraz częściej 

zastępuje on inne formy finansowania, a w szczególności kredyty obrotowe. Wielu przedsiębiorców, poszukując 

zewnętrznych źródeł finansowania, decyduje się na faktoring, ponieważ zapewnia on dostęp do kompleksowego 

serwisu w zakresie finansowania oraz zarządzania należnościami od kontrahentów.  

 

W materiale, przygotowanym przez Marcina Wiechę,  Menedżera ds. Produktów Finansowania Handlu 

w Citi Handlowy, czytamy o rosnącym w ostatnich latach zainteresowaniu faktoringiem wśród  

przedsiębiorców.  

 

Tylko w Citi Handlowy odnotowaliśmy w 2013 roku średni wzrost aktywów na poziomie 63%, a w 2014 roku  

powinniśmy obserwować dalszą poprawę tych wyników. Będzie temu sprzyjać prognozowany przez analityków w 

2014 roku wzrost PKB, którego dynamika może przekroczyć poziom 3%. W takich warunkach będziemy  

obserwować wzrost liczby klientów jak również wartości aktywów w ramach faktoringu. Na popularność faktoringu 

wpływają również zmiany w jego dostępności. W przeszłości tego typu rozwiązania wymagały od klienta złożenia 

dyspozycji w formie papierowej w oddziale banku. Obecnie przedsiębiorcy mogą składać dyspozycje poprzez 

internet i telefonicznie. 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, iż platforma Citi Trade Portal  z początkiem lutego 2014roku  zostanie rozszerzona  

o kolejne produkty obsługi handlu: akredytywę eksportową oraz inkaso eksportowe i importowe.  

 

Zachęcamy do korzystania z nowoczesnych rozwiązań elektronicznych celem przesyłania zleceń i instrukcji  

oraz otrzymywania informacji i powiadomień dotyczących tych produktów. 

Jeżeli są Państwo zainteresowani,  prosimy o kontakt z Doradcą Bankowym. 

                    

                   „Departament Finansowania Handlu” 
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Rozwiązania Trade - Faktoring - rosnące zainteresowanie wśród klientów 

Citi Trade Portal - rozszerzenie  oferty 



 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, mamy przyjemność poinformować Państwa, że został zapoczątkowany cykl artykułów  

w Rzeczpospolitej dotyczących projektu "Biznes bez granic".  

Co tydzień, w każdą środę przez najbliższe 6 tygodni, eksperci Citi Handlowy będą dzielić się wiedzą  

i doświadczeniem na temat rozwiązań bankowości korporacyjnej dla firm, które stoją przed  

wyzwaniem rozszerzenia skali działalności i wyjścia poza lokalny rynek.  

W pierwszej odsłonie cyklu czytamy o ekspansji polskich firm na rynki zagraniczne.  

 

Więcej na temat Emerging Market Champions dowiedzą się Państwo wchodząc na link: 

 

http://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/aktualnosci_13560.htm 
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