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Citibank nabízí novou kreditní kartu ve spolupráci s MALL.CZ
PRAHA – Citibank začala od 4. března 2014 vydávat novou kreditní kartu ve spolupráci s přední
internetovou nákupní galerií v České republice MALL.CZ a rozšířila tak opět své dosavadní
portfolio kreditních karet, které je v současné době nejširší na českém trhu. Jedním z hlavních
benefitů bezkontaktní kreditní karty Citi MALL.CZ, vytvořené speciálně pro zákazníky, je
možnost požádat o tuto kartu on-line prostřednictvím webových stránek MALL.CZ Dále mají
držitelé této kreditní karty možnost rozložení platby za nákup na MALL.CZ do splátek bez
navýšení a zároveň získají za každou transakci touto kreditní kartou 2 % z hodnoty daného
nákupu, a to až do výše 1 000 Kč měsíčně.
„Díky navázání spolupráce s MALL.CZ, předním
partnerem na trhu e-commerce v České republice,
uvádí Citibank na trh inovativní produkt, který je
pro zákazníky pohodlný, flexibilní a zároveň
bezpečný pro on-line platby,“ říká Luděk Mráz,
ředitel oddělení vývoje nových produktů Citi.
Radek Sedlář, ředitel divize Digital Bank pro
středoevropský region Citi dodává: „Věříme, že
klienti Citibank nakupující na MALL.CZ ocení
všechny benefity, které kreditní karta Citi MALL.CZ
nabízí. Například možnost rozložení platby za
nákup na MALL.CZ nad 2 000 Kč do splátek na 12
až 24 měsíců a zcela bez navýšení.“
Kreditní karta Citi MALL.CZ je automaticky vydávána s bezkontaktní technologií a aktivovanou
službou 3D Secure, která umožňuje bezpečnější platby na internetu prostřednictvím speciálního
jednorázového kódu zaslaného na mobilní telefon držitele kreditní karty. Klienti ke kreditní kartě
získají zdarma také bezkontaktní platební nálepku, kterou mohou umístit například na mobilní
telefon, a platit tak bez zadání PIN kódu za nákupy do 500 Kč. Dražší nákupy jsou pomocí
bezkontaktní platební nálepky rovněž možné, ovšem vyžaduje se zde zadání PIN.
„Chtěli jsme pro naše zákazníky kartu ušitou na míru internetovým nákupům, což tato karta
splňuje. Sami jsme i navrhovali design kreditní karty. Spolupráce s renomovanou Citibank pak

zákazníkům dává jistotu, že jde o seriózní finanční produkt, se kterým mohou reálně ušetřit,
nakupovat pohodlněji a hlavně bezpečně,“ říká Tomáš Jeřábek, obchodní ředitel MALL.CZ.
„Držitelé karty Citi MALL.CZ, stejně jako držitelé všech ostatních Citi kreditních karet, mohou
navíc využívat až 25% slev u partnerů programu Citi Club po celé České republice,“ dodává
Sedlář. Během své pětileté existence navýšil program počet svých partnerů na současných více
než 400 a držitelům Citi kreditních karet ušetřil již více než 44 miliónů Kč. Slevy lze získat
u prodejců a poskytovatelů služeb v oblasti maloobchodu, gastronomie či cestování po celé
České republice na více než 1200 místech.

###

Globální retailové bankovnictví Citi
Prostřednictvím svého strategického umístění v největších městech světa poskytuje globální retailové bankovnictví
Citi služby více než 100 milionům klientů v 36 zemích, a to v oblasti osobního, firemního a komerčního bankovnictví,
wealth managementu, hypotečních úvěrů a kreditních karet. Citi je globálně největším vydavatelem kreditních karet a
provozuje síť přibližně 3 800 poboček ve více než 700 městech světa.
O Citi
Citi, přední globální společnost poskytující finanční služby, spravuje přibližně 200 milionů klientských účtů a podniká
ve více než 160 zemích světa a jurisdikcích. Citi poskytuje fyzickým osobám, firmám, vládám a institucím širokou
řadu finančních produktů a služeb včetně osobního bankovnictví a úvěrových produktů, firemního a investičního
bankovnictví, obchodování s cennými papíry, transakčních služeb a wealth managementu.
Pro více informací navštivte www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog:
http://new.citi.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi.
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59288 a je spřízněnou společností Citigroup, Inc.
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