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Citi již tradičně oceněna jako nejlepší digitální banka
pro korporace a instituce v České republice
PRAHA – Citi v České republice získala v 16. ročníku soutěže časopisu Global Finance
„World’s Best Digital Banks“ první cenu v kategorii „Nejlepší digitální banka pro
korporace/instituce“. Citi bodovala i v dalších zemích střední a východní Evropy, kromě České
republiky také v Bulharsku, Maďarsku, na Slovensku, v Rumunsku, na Ukrajině a v Rusku.
Digitální bankovní služby Citi zvítězily v 70 zemích světa a získaly dalších 34 ocenění
v soutěžních podkategoriích.
Citi je rovněž regionálním vítězem v kategoriích „Nejlepší management investičních služeb”,
„Nejlepší design webových stránek”, „Nejlepší mobilní bankovnictví”, „Nejlepší mobilní bankovní
aplikace” a „Nejlepší iniciativa informační bezpečnosti” v regionu střední a východní Evropy.
„Citi v České republice byla vyhlášena časopisem Global Finance jako nejlepší digitální banka
pro korporace a instituce již počtvrté za sebou. S rostoucím významem a neustálým
rozšiřováním internetu se samozřejmě mění i způsob využívání služeb a produktů bank ze
strany klientů, kteří dnes již mnohem častěji poptávají služby v oblasti digitálního bankovnictví,“
říká Michal Nebeský, generální ředitel Citibank v České republice a dodává: „Získaná ocenění
české pobočky Citi jsou důkazem toho, že digitální služby poskytujeme na vysoké úrovni.“
Vítěze soutěže volila porota složená ze zástupců společnosti Infosys, světového lídra v IT
technologiích, spolu s editory časopisu Global Finance. Hodnoceny byly pouze banky, které se
do soutěže přihlásily, a to na základě kritérií jako strategie pro oslovení klientů a poskytování
služeb na internetu, šíře produktového portfolia, úspěšnost v získávání klientů prostřednictvím
nabídek inzerovaných na webových stránkách banky nebo design webových stránek a jejich
funkcionalita.
Vítězové všech kategorií na lokální i globální úrovni budou slavnostně vyhlášeni 27. října 2015
v Londýně a prezentováni v prosincovém vydání časopisu Global Finance. Více informací o
časopise a soutěži je k dispozici na www.gfmag.com.
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