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Aktualności CitiService
 

 
 
 

 
 
 
 

TEMATY AKTUALNEGO 
WYDANIA 
 

 
1. Godziny przyjmowania zleceń przez NBP i KIR  

w dniach 23 i 30 grudnia 2011 r. 

2. Nowy produkt Departamentu Finansowania Handlu. 

3. Przelewy w walucie WON Koreański – ważne informacje. 

4. Przyjmowanie przelewów Euroelixir – ważne. 

5. Przelewy zagraniczne z kursem wymiany – automatyzacja 

procesu. 
   

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Zapraszamy do odwiedzenia serwisu CitiService dostępnego na stronie www.citihandlowy.pl/citiservice

 
 

                        
 
 

Konkurs „Czytaj Aktualności – Wygrywaj Nagrody” 
 
Każdego dnia, dwa pierwsze prawidłowo nadesłane zgłoszenia
wygrywają atrakcyjne nagrody. Wystarczy zapoznać się z bieżącym
numerem „Aktualności CitiService” i odpowiedzieć na pytania dotyczące
zawartych informacji. Zapraszamy na stronę CitiService 
www.citihandlowy.pl/citiservice         
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Informujemy, iż dzień 23.12.2011 r. jest normalnym dniem roboczym w systemach 
operacyjnych Krajowej Izby Rozliczeniowej i Narodowego Banku Polskiego.  
  
W dniu 30.12.2011 r. w systemie Elixir odbędą się dwie sesje rozliczeniowe
zamiast trzech. GODZINY 

PRZYJMOWANIA 
ZLECEŃ PRZEZ NBP i 
KIR W DNIACH 23 i 30 
GRUDNIA 2011 r. 

 
Godziny przyjmowania zleceń do realizacji przez Bank Handlowy w Warszawie 
S.A. przekazane zostaną Państwu w wydaniu specjalnym Aktualności 
CitiService w grudniu 2011 r. 
 
 
 
 POWRÓT DO LISTY TEMATÓW AKTUALNOŚCI CITISERVICE 
 

 

 

 
Przedstawiamy unikalny na rynku produkt - Kredyt Handlowy. Umożliwia on 
podmiotom gospodarczym uzyskanie finansowania bieżącej działalności bez
konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów handlowych. Rozwiązanie 
służy przede wszystkim zapewnieniu kapitału obrotowego niezbędnego do
wykonywania zobowiązań handlowych. 
 
Kredyt Handlowy to niespotykany dotąd na rynku produkt zapewniający elastyczne 
finansowanie, alternatywne wobec usług dyskontowych. Wypłata kredytu następuje 
na podstawie wniosku elektronicznego wysłanego do Banku za pośrednictwem
platformy elektronicznej, bez konieczności dostarczania dodatkowych
dokumentów. 
 
Jak działa Kredyt Handlowy? 
 
W ramach Kredytu Handlowego, Bank udziela Klientowi, który jest dostawcą 
w transakcji handlowej, krótkoterminowych kredytów celowych, zapewniających
kapitał obrotowy potrzebny do wykonania zamówień handlowych bądź
pozwalających wcześniej uzyskać środki pieniężne z tytułu dokonanej transakcji
sprzedaży.  

NOWY PRODUKT 
DEPARTAMENTU 
FINANSOWANIA 
HANDLU  

Uruchomienie finansowania może nastąpić jeszcze przed wystawieniem
dokumentu sprzedaży (faktura) - podstawą udzielenia kredytu może być 
zamówienie złożone przez kontrahenta. Kredyt Handlowy oferowany dostawcy nie
wymaga cesji wierzytelności na Citi Handlowy. 
 
Kredyt Handlowy oferujemy również Klientom, którzy występują 
w transakcji handlowej jako strona kupująca (dokonują zakupu towarów lub usług).
W ramach produktu, odbiorca będzie otrzymywał krótkoterminowe kredyty celowe,
przeznaczone na realizację przedpłaty na rzecz dostawcy (przed wystawieniem
faktury przez dostawcę).  
 

Szczegółowe informacje i warunki, dotyczące oferty można uzyskać u Doradców. 
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 W związku z prośbami, otrzymanymi od banków koreańskich, informujemy, że
 w szczegółach przelewów w walucie won koreański (KRW) należy zawsze
 podawać numer telefonu odbiorcy przelewu. 

PRZELEWY W WALUCIE 
WON KOREAŃSKI – 
WAŻNE INFORMACJE 
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 Z przyczyn technicznych, leżących po stronie Banku, przyjmowanie przelewów 
 w walucie EUR kanałem Euroelixir na rachunki prowadzone w Citi Handlowy,
 jest chwilowo zawieszone i będzie ponownie dostępne od dnia 19 grudnia
 2011 r. PRZYJMOWANIE 

PRZELEWÓW 
EUROELIXIR - WAŻNE 

 
 Środki w walucie EUR na rachunki w Citi Handlowy mogą Państwo przesyłać
 kanałem SWIFT oraz SEPA. 
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Informujemy, iż w listopadzie wprowadziliśmy automatyzację obsługi produktu: 
Płatności Zagraniczne Wychodzące, wymagające kursu wymiany. 
 
Rozwiązanie w znaczący sposób usprawni oraz przyspieszy realizację poprawnie 
wystawionych poleceń płatności przy zachowaniu poniższych zasad: 
 PRZELEWY 

ZAGRANICZNE Z 
KURSEM WYMIANY – 
AUTOMATYZACJA 
PROCESU 

1. Ustalenie kursu z Departamentem Skarbu powinno nastąpić przed 
zainicjowaniem płatności, w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko realizacji zlecenia 
po innym kursie Citi Handlowy, co powodować może dodatkowe koszty dotyczące 
anulowania jednego z kursów. 
2. W związku z automatyzacją procesu podawanie informacji o wynegocjowanym 
kursie indywidualnym, w systemie CitiDirect, nie jest wymagane. Prosimy nie 
używać do tego celu pola „Inne Instrukcje”. Stosowanie tych zasad znacznie
przyspieszy proces realizacji przelewów z indywidualnym kursem wymiany. 
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